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De EIB richtte zieh in 1999 
op regionale ontwikkei ing, 
uitbreiding en euro 

De Europese Investeringsbank heeft in 1999 voor in totaal 

EUR 31,8 miljard aan kredieten verstrekt voor investeringen 

die beantwoorden aan de beleidsdoelstellingen van de 

Europese Unie. De Europese Raad van Keulen heeft in j un i 

de bijdrage van de EIB aan de economische integratie en 

sociale samenhang erkend en een beroep op de Bank 

gedaan om initiatieven te blijven nemen ten behoeve van 

een duurzame economische ontwikkeiing van de Unie. 

Van het totale kredietbedrag is EUR 27,8 miljard gegaan 

naar investeringen binnen de Europese Unie, 

EUR 2,4 miljard is toegekend voor de integratie 

van de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie en 

1,6 miljard voor een sterkere ontwikkeiing in het 

Middellandse-Zeegebied, de Lomé-landen in Afrika, 

het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan (ACS), 

de Republiek Zuid-Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 

De Bank heeft in totaal EUR 28,3 miljard op de kapitaai

markten opgenomen, waarvan 4 1 % via obligaties in EUR. 

Zij toont hiermee duidelijk haar inzet voor de euro en haar 

positie als grootste niet-gouvernementele geldnemer op 

de euromarkt. De Bank heeft ook haar aanwezigheid 

op de GBP- en USD-markt versterkt met liquide 

referentieleningen. 

Als aandeelhouders van de ElB hebben de lidstaten van de 

Europese Unie hun steun aan de activiteiten van de Bank 

bevestigd door met ingang van 1 januari 1999 het 

geplaatste kapitaal te verhogen tot EUR 100 miljard, 

zodat het plafond voor de kredietverlening is verhoogd 

tot EUR 250 miljard en de Bank haar actieradius verder 

kan verruimen. 



stimulering -Als grootste 
w-,« A^ ^ . . - ^ ί n i e t - g o u v e r n e -

van de euro ' ^ 

Voor de Europese 

pers in Brüssel, 

3 februari 2000 

„De balans van 1999 is een duideli jke illustratie van de 
daadkracht van mijn voorganger, Sir Brian Unwin, die 
onder zijn leiding in de afgelopen zeven jaar 
(1.04.1993/31.12.1999) van de Bank een essentieel 
instrument voor de uitvoering van het beleid van de 
Europese Unie heeft weten te maken, o f het nu gaat om 
de geslaagde introductie van de euro, een grotere 
economische en sociale samenhang van de Unie o f de 
voorbereiding op de uitbreiding. " 

mer in Europa heeft de ElB sinds 

1996 krachtige steun geboden aan 

de totstandkoming van de mone-

taire unie en aan een geslaagde 

invoering van de Europese munt, 

de euro. 

Vanaf begin 1999 biedt de ElB de 

euromarkt gestructureerde Instru

menten die aan specifieke behoef

ten van beleggers beantwoorden, 

alsmede een kader-emissieovereen-

komst (EARN's), een referentie voor 

grootschalige emissies. Deze over

eenkomst heeft tot doel de markt 

regelmatig in staat te stellen een 

excellent alternatief voor staatsle-

ningen te vinden onder heldere 

voorwaarden längs de volledige 

rente- en looptijdencurve. We den

ken dit doel te hebben bereikt met 

een „poo l " van ruim EUR 24 miljard 

in zeven benchmark-emissies." 

„Ik stel overigens met genoegen 

vast dat de lidstaten en de commu

nautaire instellingen met wie wij 

nauw samenwerken, de cruciale rol 

van de Bank volledig erkennen, 

zoals blijkt uit de verhoging van 

ons kapitaal tot 100 miljard EUR 

per 1 januari 1999 - waarmee de 

Bank de noodzakelijke basis heeft 

gekregen om haar activiteiten ver

der te ontwikkelen - de recente 

vernieuwing van de kredletverle-

nlngsmandaten buiten de Unie 

voor de ElB waartoe de Raad en 

het Europees Parlement hebben 

besloten, en dat voor het onge

kend hoge bedrag van EUR 18,4 

miljard in de komende zeven jaar, 

en ten slotte de Conclusies van de 

Europese Raden van Berlijn en 

Keulen (maart en juni 1999), die de 

nadruk leggen op wat de ElB 

inmiddels voor de economische 

groei en werkgeiegenheid in 

Europa heeft gedaan en die tevens 

de lijnen schetsen waarlangs de 

Bank haar actie op deze terreinen 

nog kan verdiepen." 

Versterking 

van de 

economische 

en sociale 

samenhang 

van de Unie 

„Ten behoeve 

van economische 

groei en werk

geiegenheid bin

nen de Unie 

heeft de Bank 

EUR 3,3 miljard 

toegekend voor 

1 zo'n 12 000 In

vesteringen door het MKB in 

Europa (waarvan 80% in de steun

gebieden) en voor het verschaffen 

van eigen vermögen aan het ver

nieuwende MKB met een veertigtal 

transaeties die in samenwerking 

met de Europese banksector tot 

stand zijn gebracht. 

Wij werken momenteel overigens 

een nieuwe structuur uit van 
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EUR één miljard voor het verschaf

fen van risicokapitaal aan het MKB. 

De Bank heeft bijna 1,2 miljard ver

strekt voor een veertigtal groot

schalige projecten en aan honder-

den infrastructuren van bescheiden 

omvang in de arbeidsintensieve 

sectoren onderwijs en gezond

heidszorg, die de toekomst van 

onze samenleving bereiden. 

Omdat een dynamische economie 

efficiente communicatiewegen en 

een gezond milieu nodig heeft, 

heeft de ElB haar inspanningen in 

de voor Europa belangrijke secto

ren transeuropese netwerken 

(TEN's) en milieu voortgezet. In 

1999 heeft de Bank ruim 10 miljard 

toegekend voor netwerken en 

infrastructuren van Europees be

lang. Zo bevestigt de Bank al bijna 

tien jaar lang de grootste bancaire 

financieringsbron van de TEN's te 

zijn. Daarnaast heeft de ElB het 

afgelopen jaar haar steun aan de 

bescherming van het natuurlijk en 

stedelijk milieu versterkt en hier

voor meer dan 6,2 miljard ter 

beschikking gesteld." 

' In de kandi-

U i t b r e i d i n g daat-l idstaten 

' In Midden- en 

Oost-Europa en op Cyprus, waar de 

ElB verreweg de grootste multi

laterale financieringsbron is, zijn 

haar inspanningen het duidelijkst 

geweest, zowel qua omvang 

(2,4 miljard in 1999) als kwaliteit. 

In de eerste plaats omdat het groot

ste deel van haar financieringen 

(EUR 1,5 miljard van de 2,4 miljard) 

heeft plaatsgevonden uit hoofde 

van onze „pretoetredingssteunfaci

l iteit", dat wil zeggen uit eigen 

middelen en zonder de garantie 

uit de communautaire begroting. 

Hieruit blijkt al de vastberadenheid 

van de Bank om een beslissende rol 

te spelen bij de voorbereiding van 

de betrokken landen op de integra

tie in de Unie. 

De kwalitatieve dimensie die ik 

wilde noemen, betreft de geleide

lijke verruiming van de activiteiten-

portefeuille van de Bank in deze 

landen: na bijna tien jaar actie in 

Midden- en Oost-Europa kan de ElB 

nu andere projecten steunen dan 

de investeringen waarop zij zieh tot 

nu toe op verzoek van de Europese 

Raden en van de betrokken landen 

heeft gericht, namelijk de vervoers-

infrastructuur. Natuurlijk zullen 

vervoersprogramma's nog lange 

ti jd een belangrijk deel van onze 

activiteiten in deze landen uitma

ken. Maar daarnaast zien wij onze 

financieringen voor industriële pro

jecten en voor de kwaliteit van het 

bestaan toenemen. Deze maken nu 

meer dan 5 1 % van het totaal van 

onze kredietverlening in Midden-

en Oost-Europa uit, terwiji alleen al 

de milieuprojecten een aandeel van 

16% hebben. 

De Bank - en ik verbind me per

soonlijk hiertoe - is vastbesloten 

haar actie in deze zin voort te zet

ten en haar organisatie daaraan 

aan te passen." 

. I „Een van mijn 
Transparantie ·, , , 

•̂  prioriteiten zal 

en d i a l o o g een grotere zicht-

baarheid van de 

Bank op het communautaire en 

internationale toneel zijn. Ik stel 

met genoegen vast dat er in vrijwel 

aile vergaderingen van de Europese 

Raad een beroep op de Bank wordt 

gedaan om diverse taken op zieh te 

nemen of te ondersteunen ten 

behoeve van een harmonieuze ont

wikkeiing van de Unie. 

Maar ik zie ook enkele misverstan-

den, zoals over de controlevoor-

waarden door de fraudebestrij-

dingsdienst (OLAF), die voort-

vloeien uit het feit dat de Bank niet 

altijd duidelijk heeft kunnen maken 

dat zij een specifieke positie 

inneemt, omdat zij zowel een 

Europese instelling is die zieh volle

dig voor de Unie inzet, als een 

instelling die zieh aan de regels van 

de markt moet houden en dus 

bepaalde aspecten van haar auto

nomie moet kunnen bewaren. 

Ik denk dus dat we „proactiever" 

moeten zijn en duidelijker moeten 

zeggen wat mogelijk is om het 

beleid van de Unie effieiënter te 

steunen met inachtneming van 

onze verplichtingen. 

Daarom wil ik binnenkort een aan

tal initiatieven nemen om de insti

tutionele dialoog met de Com

missie, de Raad en het Europees 

Parlement te verbeteren, zodat het 

functioneren van de ElB duidelijker 

wordt en beter door onze partners 

wordt begrepen." 

Llever 

kwaliteit 

dan 

kwantiteit 

„Wij beogen geen 

k w a n t i t a t i e v e 

groei. Ik wil liever 

de nadruk op de 

kwaliteit leggen. 

We moeten er heel 

goed op letten dat onze kredieten 

zo goed mogelijk beantwoorden 

aan de taken die ons zijn toebe

deeld, met name een grotere eco

nomische en sociale samenhang 

binnen de Unie en de voorberei

ding van de kandidaat-lidstaten op 

hun toetreding." 

Ik wil binnenkort 

een aantal 

initiatieven 

nemen om de 

institutionele 

dialoog met de 

Commissie, de 

Raad en het 

Europees 

Parlement te 

verbeteren, 

zodat het 

functioneren 

van de ElB 

duidelijker 

wordt en 

beter door 

onze partners 

wordt begrepen 
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Belangrijkste feiten in 1999: 

Kredietverlening binnen de Europese U 

• 6 8 % voor projecten in de ontwikkelings
gebieden, vooraJ in de eohesielanden 

• Bijzondere stimulansen voor investeringen van 
het MKB, ook met risicokapitaal 

• Grotere steun aan transeuropese netwerken 
(TEN's) en andere infrastructuren 

Kredietverlening buiten de Europese Unie 

• Bijzondere aandacht voor het pretoetredings-
proces in de 10 kandidaat-lidstaten in Midden-
en Oost-Europa en op Cyprus 

• Voorbereiding van een bijzonder krediet-
programma voor de infrastructuur in Zuidoost-
Europa 

i-lm-fiim-idHUMP.UWif 

in de Turkse regio's die zwaar door aardbe

vingen zijn getroffen 

Inlening 

• Ongeveer 90% van de fìnancieringsactiviteit 
(vóór swaps) in EUR, GBP en USD 

• Voortzetting van de proactieve eurostrategie van 
de Bank, vooral via de nieuwe EARN-faciliteit 
(Euro Area Reference Note) - EUR 24 miljard 
in euro-benchmarks 

• Aanhoudend grote steun aan de kapitaai
markten in de kandidaat-lidstaten in Midden-
en Oost-Europa. 

Regionale 
ontwikkeiing 
EUR 17 miljard (') 

In overeenstemming met de hoofd

taak van de EIB om regio's met een 

achterstand in hun economische 

ontwikkei ing te steunen, is EUR 

12,5 miljard aan afzonderlijke 

leningen naar grote projecten in 

Industrie, 
landbouw 

Onderwijs, 
gezondheidszorg 

lEnergie 

steungebieden gegaan, ofwel ruim 

twee derde van de totale omvang 

van de afzonderlijke leningen bin

nen de Unie. EUR 7 miljard is naar 

infrastructuurprojecten gegaan. 

Daarnaast is bijzondere aandacht 

geschonken aan investeringen van 

het kleinbedrijf en van lokale over

heden waarvoor ongeveer EUR 4,6 

miljard aan toewijzingen voor 

kleinsehalige infrastructuren en 

MKB-investeringen via globale 

kredieten ter beschikking is ge

steld. De totale kredietverlening in 

regionale ontwikkelingsgebieden 

bedraagt dus EUR 17 miljard. 

Verbin
dingen 

(') Omdat sommige financieringstrans-
acties aan diverse Europese doelstellingen 
beantwoorden, kunnen de bedragen in 
de verschillende rubrieken niet zonder 
meer bi j elkaar worden geteld. 
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EUROPESE INVESTERINGSBANK 

Kredietver len ing binnen de Europese Unie 

Kredieten voor investeringen in de 

eohesielanden die de regionale 

verschillen moeten verkleinen -

vooral in Griekenland, Spanje en 

Portugal - zijn tot ruim EUR 7 mil

jard gestegen en leningen in de 

Duitse oostelijke deelstaten bedra

gen in totaal 2,8 miljard. 

Europese 
infrastructuur 
EUR 10 m i l j a r d 

Midden- en Kleinbedrijf (MKB) EUR 3,3 miljard 

Als respons op de hijzonderc aandacht van de EU voor innovatie 

en werkgeiegenheid heeft de ElB haar financiering van investerin

gen door het MKB opgevoerd. Via haar gebruikelijke globale 

kredieten (kredietlijnen naar bemiddelende instellingen) is haar 

kredietverlening toegenomen tot EUR 2,8 miljard aan 11 500 

kleine en middelgrote ondernemingen, waarvan 80% in steun

gebieden is gevestigd. 

De ElB is de belangrijkste bancaire 

financieringsbron voor transeuro

pese netwerken (TEN's) op het 

gebied van vervoer, energie, tele

communicatie en andere verbin-

dingsnetten, die van cruciaal 

belang zijn voor de integratie van 

de economieën van de Europese 

Unie en de kandidaat-lidstaten. 

Binnen de Unie heeft zij zo'n EUR 

10 miljard verstrekt voor de verbin

dingsinfrastructuur, waarvan 2,4 

miljard voor telecommunicatie. 

Eind 1999 was voor EUR 12 miljard 

aan leningovereenkomsten onder

tekend ten behoeve van prioritaire 

vervoers- en energie-TEN's die door 

de Europese Raad van Essen in 

deeember 1994 zijn vastgesteld. 

Tegelijkertijd heeft de Bank het vernieuwende en werkscheppen

de MKB gesteund door via haar „MKB-loket" risicokapitaal te 

verschaffen. Deze faciliteit is eind 1997 in het leven geroepen als 

onderdeel van het „Amsterdam Special Action Programme" 

(ASAP) dat de Bank heeft ontwikkeld naar aanleiding van de 

resolutie over groei en werkgeiegenheid van dc Europese Raad 

van Amsterdam. In juni 1999 heeft de Raad van Gouverneurs 

besloten de reserve van de EIB waartiit de risico's worden gedekt 

in verband met haar verrichtingen met risicokapitaal, tot 

EUR 1 miljard te verhogen. Deze 

garantie wordt gefinancierd uit de 

bcdrijtsrcsultaten van de Bank. Tot 

op heden heeft zij ruim EUR 1 

miljard toegekend aan een veertig

tal risicokapitaalfondsen in de hele 

Unie, waarvan EUR 470 miljoen 

in 1999. 

Mobilofonie 

Netwerken 
en centrales 

I Onderwijs, 
gezondheidszorg 

I Uitzonderlijk 
grote werken 

y [Spoor
wegen 

Lucht- en 
zeevaart 

(Autosnel)-
wegen 

Daarvan is EUR 1,5 miljard toege

kend voor netwerken die zieh uit-

strekken tot in de Midden- en Oost-

Europese kandidaat-lidstaten. 

Een deel hiervan is verstrekt via 

het Europees Mechanisme voor 

Technologie (EMT). Dit mecha

nisme wordt beheerd door het 

Europees Investeringsfonds (EIF) 

waarvan de EIB hoofdaandeel-

houdster is, en financiert fondsen 

die zijn gespecialiseerd in het 

verschaffen van eigen vermögen 

aan hightechbedrijven in de MKB-

sector. In 1999 heeft de EIB haar 

aandeel in het EMT verdubbeld 

rot EUR 250 miljoen. Gezien haar steeds grotere rol in de 

Europese risicokapitaalindustrie is de Bank lid geworden van de 

European Venture Capital Association (EVCA). 
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Onderwijs en gezondheidszorg EUR 1,2 miljard 

Als ondersteuning van het EU-beleid ten behoeve van investerin

gen in menselijk kapitaal heeft de Bank EUR 570 miljoen aan 

rechtstreekse kredieten verstrekt voor onderwijs- en gezondheids-

zorgprojecten. Meestal ging het om onderwijsinfrastructuur en 

ziekenhuizen, die vaak deel uitmaken van nationale programma's 

en soms betrof het pubiiek-private samenwerkingsverbanden. De 

Bank heeft ook kleinsehalige projecten gefinancierd via globale 

kredietregelingen. In totaal is voor onderwijs en gezondheidszorg 

EUR 1,2 miljard ter beschikking gesteld. 

De steun van de EIB aan deze sectoren maakt deel uit van het 

„Amsterdam Special Action Programme" van de Bank. De Raad 

van Gouverneurs van de EIB heeft in zijn jaarvergadering in juni 

1999 besloten, investeringen in onderwijs en gezondheidszorg 

voortaan te beschouwen als onderdeel van de normale krediet

verleningsactiviteit. De EIB heeft haar expertise op deze voor 

haar vrij nieuwe terreinen vergroot door samen te werken met 

de OESO wat het onderwijs betreft, en met de Wereld-

gezondheidsorganisatie. Zij is ook actief betrokken bij het 

Europees Waarnemingseentrum voor Gezondheidszorgstelsels, 

dat ervaringen wil bijeenbrengen en beleidsinstrumenten ver-

spreiden die voor deze sector van belang zijn. 

Energie 
EUR 2,6 miljard 

De meeste ElB-kredieten voor ener

gieprojeeten betroffen investerin

gen in energiebesparing, zoals ge

combineerde krachtstations en 

efficiente elektriciteitsvoorzienin-

gen. 

Ontwikkeiing 
eigen 

energiebronnen Spreiding 
van de 

Energiebesparing 

Milieubescherming 
EUR 6,2 miljard 

De ElB heeft 

haar expertise 

vergroot 

door haar 

samenwerking 

met de OESO 

(onderwijs) en 

met de WHO 

(gezondheidszorg) 

De Bank heeft het hoge niveau van 

haar kredietverlening voor milieu-

beschermingsprojecten gehand-

haafd. Van de EUR 4,5 miljard aan 

rechtstreekse kredieten is zo'n 45% 

gegaan naar water- en waterzuive-

ringsprojecten, meer dan 40% naar 

De Bank is 

krachtige steun 

blijven 

geven 

aan 

milieubeschermings-

projecten 
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Kredietver len ing in de Europese Unie 

projecten ter verbetering van het 

stedelijk milieu, met name open

baar vervoer en huisvesting, en de 

rest voornamelijk naar de bestrij

ding van de luchtvervuiling. Voorts 

strijd tegen de 
vervuiling 

is ongeveer EUR 1,7 miljard via glo

bale kredieten toegekend voor 

kleine milieubeschermingsprojee-

ten van lokale overheden. 

Vele andere projecten die door de 

ElB worden gefinancierd, zijn ook 

het milieu ten goede gekomen: in 

het bijzonder investeringen in ener

giebesparing, efficiëntere infra

structuren, waaronder kleinsehalige 

projecten van lokale overheden, als

ook in de industrie door minder ver-

vuilende installaties en het gebruik 

van geavanceerde technologie. 

Industrieel 
concurrentievermogen 
EUR 750 mi l joen 

Individuele leningen ter bevorde

ring van het internationale concur

rentievermogen van het Europese 

bedrijfsleven bedroegen in totaal 

EUR 750 miljoen, waarvan 95% is 

gegaan naar investeringsprojecten 

in ontwikkelingsgebieden. Vooral 

de Papierindustrie en de elektro-

nica hebben in 1999 veel f inan

cieringsmiddelen van de ElB ont

vangen. 

Afvalbeheer 

Overige 
milieuprojecten 

Stadsvervoer 

I 

Wederopbouw in Griekenland en Turkije na de aardbeving 

Griekenland: De Bank heeft een kredietfaciliteit 
van EUR 900 miljoen ingesteld voor het snel ver
strekken van hulp aan de wederopbouw in de 
agglomeratie van Athene, die in September door 
een zware aardbeving is getroffen. Over een 
période van 2 à 3 jaar zullen er leningen worden 
verstrekt voor de herboiiw van industriële en 
stedelijke voorzieningen en woningen; in 1999 
is reeds voor 300 miljoen aan leningovereen
komsten getekend. 

Bovendien is EUR 1 miljoen geschonken voor de 
herbouw van scholen. 

Turkije: Na de verwoestende aardbevingen in 
Turkije heeft de EIB in September EUR 1 miljoen 
geschonken voor de herbouw van een weeshuis. 

De Bank heeft ook een bijzonder krediet
verleningsmandaat van EUR 600 miljoen voor 
een période van 3 jaar gekregen, om de infra
structuur op en onder de grond, industriële 
installaties en het MKB, alsmede stedelijke voor
zieningen en woningen te doen vervangen, her
stellen en herbouwen. 
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Kredietverlening buiten 
de Europese Unie i 

De ElB is 

de grootste 

internationale 

financierings

bron in de 

kandidaat-

lidstaten van 

de Europese 

Unie in 

Midden- en 

Oost-Europa 

en Cyprus 

Van in totaal EUR 4 miljard is EUR 

3,8 miljard uit eigen middelen van 

de ElB verstrekt en 200 miljoen 

in de vorm van risicokapitaal 

uit begrotingsmiddelen van de 

Europese Unie en de lidstaten. 

De kredietpakketten die onder de 

mandaten van de Bank in Midden-

en Oost-Europa, de niet-lidstaten 

rond de Middellandse Zee, Zuid-

Afrika, Azië en Latijns-Amerika 

beschikbaar waren, waren eind 

1999 volledig vastgelegd. Eind 

vorig jaar zijn er nieuwe mandaten 

gegeven ter waarde van in totaal 

EUR 18,4 miljard voor de période 

2000-2007 (zie kader) 

Pretoetredingssteun 
EUR 2,4 miljard 

De ElB is de grootste individuele 

internationale financieringsbron in 

de kandidaat-lidstaten in Midden-

en Oost-Europa en op Cyprus, waar 

haar kredietverlening is gericht op 

ondersteuning van het pretoetre-

dingsbeleid van de Europese Unie. 

In de 10 Midden- en Oost-Europese 

landen handelde de Bank uit hoof

de van haar algemeen kredietverle

ningsmandaat van EUR 3,5 miljard 

en de driejarige pretoetredings

steunfaciliteit van nog eens EUR 3,5 

miljard (ook voor Cyprus). 

Financieringen in 1999 
in de kandidaat-lidstaten 

Globale 
kredieten 

Energie 

Industrie 
en 

dienst-
verlenin 

Verbindingen 

Vorig jaar heeft het grootste deel 

van de kredietverlening (EUR 1,5 

miljard) plaatsgevonden onder de 

pretoetredingssteunfaciliteit, die 

volledig uit eigen middelen van de 

Bank wordt gefinancierd en die 

niet onder de algemene garantie 

van de EU valt. Zowel het algeme

ne mandaat als de pretoetredings

steunfaciliteit liepen op 31 januari 

2000 af. In deeember 1999 heeft de 

Raad van Gouverneurs van de Bank 

goedkeuring verleend aan een 

nieuwe en grotere pretoetredings

steunfaciliteit van EUR 8,5 miljard 

voor de période 2000-2003, alsme

de aan een nieuw kredietverle

ningsmandaat van de EU van in 

totaal EUR 8,7 miljard voor de 

période 2000-2007 ten behoeve 

van de Midden- en Oost-Europese 

landen (met inbegrip van man

daten voor de voormalige Joego

slavische Republiek Macedonie 

(FYROM) en Bosnië-Herzegovina). 

Door deze omvangrijke nieuwe 

kredietpakketten kan de Bank haar 

krachtige steun aan de vooruit-

gang in de kandidaat-lidstaten 

voortzetten. 

Van de prioriteiten in de partner-

schapsovereenkomsten tussen de 

Europese Unie en de kandidaat-lid

staten zijn de ElB-kredieten gericht 

op integratie en versmalling van de 

kloof tussen de lidstaten en de 

Europese Unie, vooral door moder

nisering van de economie en de 

overname van het communautaire 

acquis om de normen in de kandi

daat-lidstaten in overeenstemming 

te brengen met die van de Unie. 
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Kredietverlening buiten de Europese Unie 

Nieuw kader voor toekomstige aeties 

Omdat de Raad van ministers er veel aan gelegen middelen verstrekt. Zij geldt voor de leningen die 
is dat de Unie haar financiële steun buiten de vanaf 1 februari 2000 (1 juli 2000 voor Zuid-
Unie kan blijven voortzetten, heeft hij op 22 Afrika) worden toegekend. Het betreft een alge-

december 1999 besloten een nieuwe garantie te mene garantie tot 65% over het geheel aan kre-

verlenen voor de kredieten die de EIB uit eigen dieten tot maximaal EUR 18 410 miljard. 

De bedragen zijn ah volgt verdeeld: 

- Midden- en Oost-Europa 
- Middellandse-Zeegebied 
- Latijns-Amerika en vVzië _ 
- Zuid-Afrika 

in min EUR 

8 680 
6 425 
2 480 

825 

De Raad van Bewind van de Bank heeft in novem
ber 1999 een nieuwe pretoetredingssteunfaciliteit 
ter waarde van 8 500 miljoen voor de période 2000 
- 2003 vastgesteld. De faciliteit wordt regelmatig 
opnieuw bekeken. Zij wordt volledig uit eigen mid
delen van de Bank gefinancierd en is bestemd voor 
projecten in de tien kandidaat-lidstaten in Midden-
en Oost-Europa, alsmede op Cyprus en Malta. 
Hierop is de communautaire garantie echter niet 
van toepassing. De faciliteit is op 4 januari 2000 
door de Raad van Gouverneurs goedgekeurd. 

Voorts heeft de Bank een speciale opdracht van 600 
miljoen voor een période van drie jaar aanvaard om 
haar steentje te kunnen bijdragen aan de wederop
bouw in de door de aardbevingen in Turkije getrof
fen gebieden (zie kader op blz. 40) 

De Europese Raad van Helsinki heeft in december 
1999 besloten toetredingsonderhandelingen te ope
nen met Bulgarije, Litouwen, Roemenië, Slowakije 
en Malta, en Turkije als kandidaat-lidstaat te erken
nen. 

In 1999 kwam de nadruk steeds 

meer te liggen op een verbetering 

van de kwaliteit van het bestaan en 

op het scheppen van werk. Zo'n 

EUR 700 miljoen is gegaan naar 

diverse milieubeschermingsprojec-

ten, veilige en duurzame energie

voorziening en investeringen in de 

industrie en het midden- en klein

bedrijf. De resterende 1,5 miljard 

betrof vervoersinfrastructuren, met 

name spoorverbindingen (32%), 

wegen en autosnelwegen (55%) en 

13% stadsspoorlijnen, de lucht

vaart, enzovoort. Er is EUR 135 mil

joen verstrekt voor de telecommu

nicatie. 

In Midden- en Oost-Europa werkt 

de Bank nauw samen met de Euro

pese Commissie die het PHARE-

programma van de Europese Unie 

uitvoert, en met andere inter

nationale finaneieringsinstellingen, 

in het bijzonder de Europese Bank 

voor Wederopbouw en Ontwikke

iing en de Wereldbank. 

Wederopbouw in 
Zuidoost-Europa 

De ElB neemt deel aan het na

oorlogse wederopbouwprogram

ma van de internationale gemeen

schap ten behoeve van de Balkan 

en profiteert daarbij van de ruime 

ervaring die zij daar sinds eind 

jaren zeventig heeft opgedaan. De 

Bank is mede-ondertekenaar van 

het „Stabiliteitspact voor Zuidoost-

Europa" en heeft in juni 1999 een 

Taskforce voor de Balkan opgezet 

om de investeringsbehoeften te 

peilen en prioritaire projecten vast 

te stellen, vooral op het gebied 

van vervoer, telecommunicatie en 

energie. De Taskforce coördineert 

tevens de activiteiten van de ElB 

met die van de Europese Commissie 

en de overige internationale finan

eieringsinstellingen die aan de 
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wederopbouw van de Balkan wer

ken. 

Momenteel financiert de EIB infra-

structuurprogramma's in Albanie, 

Bosnië-Herzegovina en FYROM. 

Kort na de beëindiging van het 

conflict in Kosovo heeft de EIB 

grote wegenprojecten in laatst

genoemd land gefinancierd, die 

van cruciaal belang zijn voor de 

naoorlogse wederopbouw van de 

Balkan. De Bank heeft via interna

tionale humanitaire organisaties 

EUR 600 000 geschonken ten be

hoeve van humanitaire hulp aan de 

vluchtelingen van Kosovo. 

Euromediterraan 
partnerschap 
EUR 800 mi l joen 

De EIB-verriehtingen ten behoeve 

van het euromediterrane partner

schap waren gericht op steun aan 

de economische liberalisering van 

deze regio. Bijzondere nadruk lag 

op de ontwikkeiing van particu

lière ondernemingen en de moder

nisering van de lokale financiële 

sector. Van een totaaibedrag van 

800 miljoen (m.u.v. Cyprus) is 

EUR 335 miljoen gegaan naar 

investeringen in de industrie, en 

EUR 150 is via lokale partnerban

ken naar MKB-projecten en klein-

schalige openbare infrastructuren 

gesluisd. 

Grote aandacht kreeg ook de 

milieubescherming - in het bij

zonder het beheer van de 

sehaarse waterbronnen, waarvoor 

EUR 125 miljoen is verstrekt, en 

milieuprogramma's in de sectoren 

energie en chemie (ruim EUR 200 

miljoen). Voorts heeft de EIB 

middelen toegekend voor voor-

bereidend milieuonderzoek, met 

name op het gebied van rio

leringen en rioolwaterzuivering, 

in het „Programma voor technische 

bijstand ten behoeve van het 

milieu in het Middellandse-

Zeegebied" (METAP). Sinds de EIB 

en de Wereldbank METAP hebben 

gelanceerd (1990), heeft de Bank 

EUR 11 5 miljoen verstrekt voor een 

tachtigtal onderzoeken. METAP 

beoogt een halt toe te roepen aan 

de alarmerende degradatie van het 

milieu in deze regio door uitvoer-

baarheidsonderzoeken van milieu

projecten te financieren en de 

oprichting en coördinatie van 

milieuinstellingen te bevorderen. 

ACS-landen 
en LGO 
EUR 340 mil joen 

De EIB is bijzondere nadruk blijven 

leggen op investeringen door de 

particulière sector en kredietver

lening via lokale banken en andere 

financiële instellingen in de landen 

in Afrika, het Caribisch gebied 

en de Stille Oceaan (ACS-landen) 

alsmede de overzeese landen en 

gebiedsdelen die banden met 

bepaalde lidstaten hebben. De 

helft van het totaal van EUR 340 

miljoen aan kredieten (waarvan 

145 miljoen risicodragend kapitaal) 

is naar klein- en grootschalige 

bedrijven gegaan. Tevens richtte 

de Bank zieh op infrastructuur

projecten op het gebied van 

energieproductie en -transmissie 

Kredietverlening in 1999 in 
de overige partnerlanden 

Energie 

Industrie, 
dienstver

lening 

Verbin
dingen 

Waterbeheer 
en diversen 

(ongeveer EUR 100 miljoen), com

municatie (bijna EUR 45 miljoen) 

en waterbeheer in stedelijke ge

bieden (zo'n EUR 25 miljoen). 

Vooruitlopend op het post-Lomé-

tijdperk, zal de EIB als vervanging 

van het huidige risicokapitaal 

waarschijnlijk een renouvellerende 

investeringsfaciliteit gaan beheren, 

gefinancierd uit het Europees 

Ontwikkelingsfonds. 

Republiek 
Zuid-Afrika 
EUR 150 mil joen 

Een derde van de EUR 150 miljoen 

aan kredieten in de Zuid-

Afrikaanse Republiek is naar ener

gieprojeeten gegaan; ook voor de 

vervoersinfrastruetuur en voor klei

ne overheidsprojeeten, in het bij

zonder water- en rioolwaterbe-

heer, is een derde van het totaal ter 

beschikking gesteld. 

Azië en Latijns-
Amerika 
EUR 310 mil joen 

In Azië en Latijns-Amerika waren 

de EIB-verrichtingen geconcen

treerd op investeringen van weder

zijds belang voor de desbetreffen

de landen en de Europese Unie. 

Lokale en Europese ondernemin

gen kwamen zo met elkaar in con

tact, waarbij Europese technologie 

en knowhow konden worden over-

gedragen. Ook vond er samenwer

king plaats op het gebied van 

milieubescherming en energie

voorziening. De Bank heeft even

eens EUR 35 miljoen uitgeleend 

voor noodhulp bij de wederop

bouw en uitbreiding van de capaci

teit van de particulière sector in 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras en Nicaragua na de ver-

nietigende orkaan Mitch. In totaal 

is EUR 215 miljoen in Latijns-

Amerika toegekend en bijna EUR 

95 miljoen in Azië. 
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Inleningen 

Inleningen 

Op de kapitaaimarkten is in totaal EUR 28,3 mil jard 

(vóór swaps) opgenomen in 120 operaties -

101 openbare emissies en 19 onderhandse leningen. 

Vierenzestig transaeties maakten deel uit van medium 

term note- o f schuldkaderprogramma's. De EIB 

heeft in 16 verschillende valuta's leningen geplaatst 

(zie navolgende tabel). 

EUR 11,6 mil jard (41%) is in EUR opgenomen, waarvan 

meer dan de helf t onder de EARN-faciliteit. Uit de 

grote activiteit in EUR bl i jkt enerzijds de actieve 

eurostrategie van de EIB, die vanaf 1996 probeert 

een ruime en breed gespreide euromarkt to t 

stand te brengen, en anderzijds de grote behoefte 

aan EUR voor de uitbetal ingen op kredieten. 

De fìnancieringsactiviteit van de Bank werd in 1999 

ook gekenmerkt door een sterke aanwezigheid op de 

GBP- en USD-markten, voornamelijk via referentie

leningen. EUR, GBP en USD waren de belangrijkste 

munten voor de middelenopname door de Bank: zi j 

maakten ongeveer 90% van de emissies vóór swaps, 

en 97% na swaps uit. 

In 1999 getekende en opgenomen leningen 

EUR 

DKK 

GBP 

GRD 

SEK 

Totaal PRE-IN's 

Totaal EU 

AUD 

CAD 

CHF 

CZK 

HKD 

HUE 

JPY 

NOK 

NZD 

SKK 

T W D 

USD 

ZAR 

: \ 

ŝ  

>j 

Voor 

Hcdr.ii; 

11 646 

-.; (, 

6 974 

28V 
0 

7 26.Î 

18 909 

244 

14 

622 

85 
514 

75.^ 

190 

45 

66 

179 

6 447 

217 

swaps: 

% 

41,1 

0,0 

24,6 

1,0 

0,0 

25,6 

66,7 

0,9 

0,0 

2.2 

0,3 

1,8 

0,2 
-} 7 

0,7 

0,2 

0,2 

0,6 

22,8 

0,8 

in 

N. 

Bedrag 

12 422 

186 

6 974 

15 

60 

7 236 

19 658 

0 

0 

622 

85 
0 

49 

0 

0 

0 

0 

0 

7 825 
116 

mill EUR 

ι swaps: 

% 

43,8 

0,7 

24,6 

0,1 

0,2 

25,5 

69,3 

0,0 

0,0 

2,2 

0,.̂  

0,0 

0,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

27,6 

0,4 

Totaal niet-EU 9 425 33,3 8 697 30,7 

TOTAAL 28 334 100,0 28 355 100,0% 

Middelenopname 
in EUR 

Uit hoofde van haar eurostrategie 

en naast specifieke emissies voor 

bepaalde categorieën beleggers, 

heeft de Bank in maart 1999 de 

EARN-faciliteit (Euro Area Referen

ce Note) in het leven geroepen. Zij 

wil daarmee beleggers een ruime 

en transparante markt met regel-

matige emissies bieden. Dankzij 

deze faciliteit heeft de Bank de 

enige niet-gouvernementele ren-

dementskromme in de eurozone 

kunnen vestigen, met zeven liquide 

benchmarks van in totaal EUR 24 

miljard längs de hele curve van 

2003 tot 2009. In veel gevallen vor

men deze obligaties het belangrijk

ste liquide Triple A-alternatief voor 

staatsobligaties. 

In december 1999 heeft de EIB 

haar EARN-faciliteit aangepast om 

de emissieprocedures flexibeler te 

maken en zo beter op de actuele 

vraag van de beleggers in te spe

len. De minimumomvang van een 

benchmark-EARN werd met EUR 1 

miljard verlaagd tot EUR 1 miljard, 

al blijft de Bank voor elke EARN 

streven naar een grootte van EUR 3 

tot 5 miliard. 

GBP- en USD-markten 

Naast haar streven naar een sterke 

positie op de euromarkt wil de 

Bank haar aanwezigheid verster

ken op enkele belangrijke en zeer 

liquide markten buiten de euro-

zone, zoals de GBP- en USD-mark

ten, waar zij ongeveer 50% van 

haar middelen heeft opgenomen. 

Hier heeft de EIB een benchmark-

status verkregen door zeer grote 

emissies te plaatsen of door fun-

gibele tranches aan voorgaande 

emissies toe te voegen. Daarnaast 

komt zij met gestructureerde trans

aeties tegemoet aan specifieke 
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wensen van beleggers. De EIB heeft 

onder zeer aantrekkelijke voor

waarden middelen kunnen opne

men en van deze voordelen heeft 

zij haar eigen geidnemers weer 

laten profiteren. 

Markten van de 
kandidaat-lidstaten 

De ElB is zieh blijven inzetten voor 

de ontwikkeiing en internationali

sering van de kapitaaimarkten in de 

pretoetredingslanden in Mldden-

en Oost-Europa. Zij is hiermee in 

1996 begonnen en haar activiteiten 

komen overeen met wat zij in het 

verleden heeft gedaan op de mark

ten van de toenmalige nieuwe lid

staten Griekenland, Portugal en 

Spanje. Haar pioniersrol in de pério

de 1996-1998 omvatte emissies van 

eurobonds in de Tsjeehische, Slo-

waakse en Estlandse kroon, Poolse 

zloty en Hongaarse forint en de 

Bank heeft deze middelen gebruikt 

om leningen aan te bieden in 

genoemde valuta's. In 1999 heeft 

de ElB een schuldemissieprogram-

ma in Tsjechië gelanceerd, na een 

min of meer gelijk programma in 

Hongarije in 1998. Daarmee heeft 

zij voor dit marktsegment lange-

termijn-benchmarks gevormd. 

Samenwerking met andere 
Europese instellingen 

stand gekomen; zo lieht de presi

dent van de ElB de commissie 

Economische en Monétaire Zaken 

regelmatig in over de activiteiten 

van de Bank. 

De betrekkingen 

met de Raad 

zijn versterkt 

door de 

deelname van 

de president 

van de Bank 

aan de 

vergaderingen 

van de Raad 

ECOFIN 

Binnen het institutionele kader van 

de Europese Unie onderhoudt de 

ElB nauwe banden met andere EU-

instellingen en Organen, in het bij-

Raad van de Europese Unie en het 

Europees Parlement. 

Met het Parlement zijn in de loop 

zonder de Europese Commissie, de der jaren goede contacten tot 

Enkele initiatieven in 1999 en begin 2000 om de ElB-betrekkingen met 

andere EU-instellingen te versterken, zi jn: 

• de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de 

Bank en de Europese Commissie, die de eomplementariteit en 

samenhang van ieders activiteiten ter ondersteuning van het struc-

tuurbeleid van de Unie versterken; 

• het besluit van de Bank in november om samen te werken met het 

nieuwe fraudebestrijdingsbureau van de Europese Unie (OLAF), in 

het bijzonder in het onderzoek naar het vermoeden van fraude bij 

transaeties met begrotingsmiddelen van de Europese Unie. In januari 

2000 heeft de Europese Commissie besloten het Europese Hof van 

Justitie om een oordeel te vragen over de reikwijdte van de taak van 

OLAF met betrekking tot de ElB. Intussen zal de ElB met de 

Commissie blijven werken aan praktische samenwerkingsregelingen 

met OLAF en hulp bieden bij de fraudebestrijding; 

• de ondertekening van een nieuwe tripartiete overeenkomst tussen 

de ElB, de Europese Commissie en de Europese Rekenkamer voor de 

contrôle door de Rekenkamer op de transaeties van de Bank waarbij 

begrotingsmiddelen van de Europese Unie worden gebruikt. 

i 1 ' i ' . ^ m a 1 I i 

De betrekkingen met de Raad zijn 

versterkt door de deelname van de 

president van de Bank aan vergade

ringen van de Raad van ministers 

van Economische Zaken en Finan

ciën. De ElB onderhoudt met de 

Europese Commissie op een breed 

terrein operationele contacten om 

de activiteiten te coördineren die 

de economische beleidsdoelstellin

gen van de Unie bevorderen en 

mee te werken aan de uitvoering 

van het samenwerkings- en ontwik

kelingshuipbeleid van de Europese 

Unie. Ook werkt de ElB samen met 

de Europese Rekenkamer en de 

Europese Commissie om de Reken

kamer in staat te stellen de door de 

Bank beheerde begrotingsmidde

len van de EU te eontroleren. 

Balans 

I I 

Op 31 december 1999 stond de 

balans op EUR 201,2 miljard, had de 

Bank in totaal voor EUR 146,2 mil

jard aan middelen op de kapitaai

markten opgenomen en had zij voor 

in totaal EUR 153,2 miljard aan kre

dieten uitstaan. 
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Kredietverlening in de Europese Unie 

Kredietverlening in de 
Europese unie 

In totaal is in de Europese Unie in 1999 voor 27 765 mil joen aan 
leningovereenkomsten getekend, tegenover 25 116 mil joen in 
1998, een toename van 10,5% (zie onderstaande tabel voor de 
verdeling per lidstaat). 

De verstrekte kredieten zi jn u i t eigen middelen gef inancierd - hier
onder worden voornameli jk de opbrengst van de op de kapitaai
markt geplaatste leningen en het eigen kapitaal (gestört kapitaal 
en de reserves) verstaan. De transaeties vallen onder de financiële 
verantwoordel i jkheid van de Bank en verschijnen in haar balans. 

De EIS werk t nauw samen met een g roo t aantal financiële instel
l ingen en handeisbanken. Zij stelt hun globale leningen ter 
beschikking voor de f inanciering van investeringen van bescheiden 
omvang in de sectoren industrie, dienstverlening, onderwijs, 
gezondheid en infrastructuur. Ook verstrekt z i j afzonderl i jke lenin
gen via bemiddelende financiële instell ingen en banken. 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

127 765 

25116 

22 887 

21018 

18606 

Geografische verdeling van de ondertekende leningovereenkomsten 
(in min EUR) 

1999 1995-1999 

België 

Denemarken 

Duitsland 

Griekenland 

Spanje 

Frankrijk 

lerland 

Italie 

Luxemburg 

Nederland 

Oostenrijk 

Portugal 

Finland 

Zweden 

Verenigd Koninkrijk 

Art.ISC) 

Europese Unie 

Bedrag 

226 

898 

5 534 

1 436 

4 048 

4 295 

87 

4 053 

105 

311 

606 

1 603 

576 

544 

3 348 

97 

27 765 

% 
0,8 

3,2 

19,9 

5,2 

14,6 

15,5 

0,3 

14,6 

0,4 

1,1 
2,2 

5,8 

2,1 
2,0 

12,1 

0,3 

100 

Bedrag 

3 546 

3 893 

19 958 

4 148 

15 289 

14 568 

1 074 

19513 

389 

2 220 

2 251 

6 983 

2 009 

3 252 

14817 

1 483 

115 392 

% 
3,1 
3,4 

17,3 

3,6 

13,2 

12,6 

0,9 

16,9 

0,3 

1,9 
2,0 

6,1 

1,7 
2,8 

12,8 

1,3 

100 

C) Projecten van Europees belang die buiten het grondgebied van de lidstaten 
van de Europese Unie worden uitgevoerd 

Noot: 

In navolgende lijsten worden in de marge de 

Europese beleidsdoelstellingen aangegeven, 

waaraan de afzonderlijke leningen beantwoorden. 

De Symbolen daarvan zijn als volgt: 

• regionale ontwikkei ing 

• concurrentievermogen 

bedrijfsleven en Europese integratie 

+ milieubescherming en stadsvernieuwing 

• communautaire infrastructuren 

T energiedoelstellingen 

• menselijk kapitaal 

Indien niet specifiek aangeduid, zijn de globale 

kredieten multisectoraal en vallen zi j onder 

meerdere doelstellingen tegelijk. 

De in deze lijsten genoemde bedragen achter de 

projecten luiden in min euro. 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

226 

858 

1 140 

657 

665 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

898 

745 

737 

688 

825 
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België 
γ Ondertekende leningovereenkomsten: 226 miljoen 

~- ^ j waarvan 

^ - ' \ afzonder l i jke leningen: 77 mi l joen 

globale kredieten: 149 mi l joen 

De afzonderl i jke leningen betreffen de sectoren water- en afvalbeheer (50 mil joen) en de industrie 

(27 mil joen). 

In 1999 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonderl i jke leningen 

Modernisering en uitbreiding van de 
hoofdriool- en rioolwaterzuiverings-
installaties in het Vlaams Gewest 
Aquafin N.V. 

Globale kredieten 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
- KBC Bank N.V. 

Bouw van een fabriek voor de productie 
van EVOH-harsen in de haven 
van Antwerpen 
Eval Europe N.V. 

49,6 

27,3 

Bank Brüssel Lambert N.V. 
99,2 
49,6 

Denemarken 
1, ' Ondertekende leningovereenkomsten: 898 miljoen 

,7) waarvan 
afzonder l i jke leningen: 898 mi l joen 

De afzonderl i jke leningen betreffen de sectoren vervoer (666 miljoen), telecommunicat ie (198 miljoen), 

water- en afvalbeheer (8 miljoen) en diensten (27 miljoen). 

In 1999 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonderl i jke leningen 

Modernisering van de luchtvloot voor 
korte en middellange afstanden 
Scandinavian Airline System-SAS 105,4 

Aanieg van een vaste weg- en spoorweg
verbinding tussen Sjaelland en Fyn 
A/S Storebaeltsforbindelsen 342,6 

Aanieg van een vaste weg- en spoorweg
verbinding over de Sont tussen 
Kopenhagen (Denemarken) en 
Malmö (Zweden) 
Oresundkonsortiet 102,1 

Aanieg van een smaispoornet In 
Kopenhagen 
Orestadsseiskabet IIS . 115,7 

Modernisering en uitbreiding van de vaste 
en mobiele telecommunicatienetten 
Tele Danmark AIS 197,9 • · 

Uitbreiding en modernisering van een 
gemeentelijke afvalverbrandingsoven 
in Glostrup, ten westen van 
Kopenhagen 
Vestforbraending IIS 

Modernisering en automatisering van 
de postdistributie en installatie van 
een nieuw geautomatiseerd pakket-
distributiestelsel in 10 sorteercentra 
Post Danmark A/S 

7,7 

26,8 
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Duitsland 
Onder tekende len ingovereenkomsten: 5 534 mi l joen 

waarvan 
afzonder l i jke leningen: 2 292 mi l joen 

globale kredieten: 3 220 mi l joen 
MKB-loket/ASAP: 22 mi l joen 

De afzonderl i jke leningen betref fen de sectoren energie (209 mil joen), vervoer (559 mil joen), water- en 

afvalbeheer (327 mil joen), stadsvernieuwing (249 miljoen), industrie (597 miljoen), en onderwijs en 

gezondheidszorg (351 mil joen). 

In de oosteli jke deelstaten zijn de kredieten voornameli jk gegaan naar de sectoren onderwijs en gezond

heidszorg, met name de modernisering en renovatie van ziekenhuizen in de deelstaten Mecklenburg-

Vorpommern en Thür ingen, evenals naar de verbetering van het stedelijk mil ieu in Berlijn. De modernise

ring van postdistr ibutiecentra heeft op het hele Duitse grondgebied plaatsgevonden. 

De afzonderl i jke leningen en de f inancier ingen uit globale kredieten voor projecten in de oosteli jke deel

staten maakten in 1999 ruim de helft van de tota le steun van de ElB in Duitsland uit. 

In 1999 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonderl i jke leningen 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

5 534 

5 168 

3447 

3 094 

2715 

Modernisering en herstel van het stroom-
transport- en -distributienet (Thüringen) 
Bayerwerk AG 175,9 B T 

Vernieuwing en modernisering van het 
middenspanningsnet in de regio Leipzig 
(Saksen) 
Energie Sachsen Brandenburg AG 12,4 B T 

Aanieg van een gasleiding van Dornumersiel 
(Noordzeekust) tot Salzwedel voor de 
levering van Noors gas 
Netra GmbH Norddeutsche Erdgas 
Transversale 20,5 • T 

Bouw van een autosnelwegtunnel onder 
de Elbe in Hamburg 
ARGE 4, Röhre Elbtunnel .153,4 »-1-

Aanleg van een stadsspoornet in 
Saarbrücken (Saarland) 
Stadtbahn Saar GmbH 

Aanieg van twee delen van de auto
snelweg A60 tussen Bitburg en Wittlich 
(Rijnland-Palts) 
ARGE A-60 

Bouw van een tunnel onder de Engelberg, 
op de autosnelweg A81, bij Stuttgart 
(Baden-Württemberg) 
Arbeitsgemeinschaft Engelberg 

92,0 

100,2 

54,4 

Hoofdrioolstelsels en rioolwaterzuiverings-
installaties: 

Aanieg van een deel van de autorondweg 
rond de stad Farchant (Beieren) 
Arbeitsgemeinschaft „Ortsumgehung 
Farchant" 48,3 

Bouw van een vierbaanstunnel bij 
Bremerhaven (Nedersaksen) 
ARGE Wesertunnel 
ARGE Weserquerung 

- in Noord-Ri jn land-West fa len 
Wasserverband Eifel-Ruhr 
Ruhrverband 

- in de Saar 
Entsorqunosverband Saar EVS 

- in Hamburg 
Hamburaer Stadtenwässerunq 

- in Düsseldorf 
Landeshauptstadt Düsseldorf 

- in Neurenberg (Beieren) 
Stadt Nürnberq 

58,9 
23.1 

73,4 

40.0 

20.2 

18.0 

•-1-
• - I -

• - I -

+ 

+ 

-f 

48,2 • · 

Bouw van een derde terminal van een 
Station voor de hogesnelheidstrein en een 
parkeerterrein op de luchthaven van 
Keulen/Bonn (Noord-Rijnland-Westfalen) 
Flughafen KölnlBonn GmbH 25,6 

- in Baden-Württemberg 
Zweckverband Bödensee-Wasserversorgung 11,0 

- In Freiburg im Breisgau (Baden-Württemberg) 
Stadt Freiburg im Breisgau 11,0 

- in Konstanz (Baden-Württemberg) 
Stadt Konstanz 

Vergroting en modernisering van de 
luchthaven van Neurenberg (Beieren) 
Flughafen Nürnberg GmbH 25,6 

- in Herford (Noord-Rijnland-Westfalen) 
Herforder Abwasser GmbH 

10,6 

10,6 

EIB MEDEDELINGEN I - 2 0 0 0 
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steun aan 

onderwijsinfrastructuur 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

1436 

736 

730 

721 

525 

Bouw van een verbrandingsoven voor 
huishoudelijk en soortgelijk afval 
in Neurenberg (Beieren) 
Thermische Abfallbehandlung Nürnberg 
GmbH 

Verbetering van het stedelijk milieu: 

- op de Potsdamer Platz, in het centrum 
van Berlijn 

50,0 TH-

DaimlerChrvsler AG 

- in Mannheim 
Stadt Mannheim 

- in Stuttgart 
Landeshauptstadt Stuttaart 

153,4 

31.0 

11,0 

m 

+ 

Uitbreiding en modernisering van de 
handeisbeurs van Berlijn 
Land Berlin 75,7 

Bouw van een wafelfabriek voor de productie 
van microprocessoren en van een ontwerp
centrum in Dresden (Saksen) 
AMD Saxony Manufacturing GmbH 134,3 

Bouw van een multifunctionele farmaceutische 
fabriek in Ingelheim (Rijnland-Palts) 
Boehringer Ingelheim Pharma KG 30,0 

Bouw van een fabriek voor de productie van 
licht kunstdrukpapier in Augsburg (Beieren) 
Haindl Papier GmbH 179,0 + • 

Postdistributiecentra 
Deutsche Post AG 205,9 

Uitbreiding van een distributiecentrum voor 
een postorderbedrijf in Haldensleben 
(Saksen-Anhalt) 
Otto Versand Gmbh & Co 48,1 

Modernisering en renovatie van ziekenhuizen 

- in Mecklenburg-Vorpommern 
Land Mecklenburg-Vorpommern 208,6 

- in Jena, Nordhausen en Eisenberg 
Freistaat Thüringen 41,4 

Uitbreiding van de opvangcapaciteit van 
het primaire, secundaire en tertiaire onderwijs 
(permanente educatie, avondcursussen) 
Land Berlin 56,0 

l^Griekenland 

• • 

Uitbreiding van een ingenieursopleidings-
instituut en bouw van universiteits-
bibliotheken 
Freistaat Thüringen 16.0 

Bouw van de film- en televisie-
academie (HFF) bij de studio's 
van Babelsberg in Potsdam, 
bij Berlijn 
Hochschule für Film und Fernsehen Konrad 
Wolf Potsdam-Babelsberg 18,8 

Globale kredieten 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 

- Kreditanstalt für Wiederaufbau _ 
- Commerzbank AG 
- Deutsche Bank AG 

• A 

Landesbank Hessen Thüringen 
Girozentrale 
Sächsiche Aufbaubank GmbH 
Landesbank Baden-Württemberg ^ 
Landesbank Schleswig-Holstein 
Girozentrale 

754,5 
616,0 
499,7 

352,4 
200,0 

_ 150,9 

130,6 
Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg Girozentrale_ 
WGZ-Bank SGZ-Bank GZB-Bank 
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 
Dresdner Bank AG 
1KB Deutsche Industriebank 
M/estdeufsc/ie Landesbank Girozentrale 
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 
Investitionsbank des Landes 
Brandenburg 
Landesbank Sachsen Girozentrale_ 
Landesbank Saar Girozentrale 
DGZ-DekaBank 

102,8 
77,8 
52,6 
50,0 
49,7 
45,1 
40,0 

36,8 
28,9 
17,6 
15,2 

Verrichtingen u i t hoofde van het „MKB- loket" 
van ASAP 

Deutsche Venture Capital Gesellschaft 
mbH & Co Fonds II KG 
Innovationsfonds Schleswig-Holstein & 
Hamburg GmbH 

15,3 

6,8 

Onder tekende len ingovereenkomsten: 1 436 mi l joen 
waarvan 
afzonder l i jke leningen: 1 369 mi l joen 
globale kredieten: 67 mi l joen 

De afzonderl i jke leningen betreffen de sectoren energie (77 miljoen), vervoer (826 mil joen), te lecommu

nicatie (77 mil joen) en industrie (89 mil joen). 

Bovendien is Griekenland een bedrag van 300 mil joen aan noodhulp ter beschikking gesteld voor de 

wederopbouw van de infrastructuur die bij de aardbeving in de agglomerat ie van Athene is beschadigd. 

In 1999 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonderl i jke leningen 

Bouw van een gasgestookte, gecombineerde 
elektriciteitscentrale in Komotini 
(Thracië) 
DEI - Dimosia Epihirisi llektrismou 
(Openbare elektriciteitsmaatschappij) _ 77,1 

Aanieg van twee metrolijnen 
in Athene 
Attiko Metro SA 320,0 

• T 

Bouw van de internationale luchthaven 
Spata (Athene) 
Athens International Airport SA 173,8 • · 
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Aanieg van de noordelijke rondweg van Athene, 
op de hoofdverbinding Patras-Athene-
Thessaloniki, die bovendien het centrum 
van Athene met de nieuwe internationale 
luchthaven verbindt 
Attiki Odos JV 286,0 • · 

Aanieg van de omieiding van Patras, 
op de hoofdverbinding Patras-Athene-
Thessaloniki-Evzoni 
Helleense Republiek 

Tweede fase van de vorming van het 
mobilofoonnet 
STET (Hellas) SA 

46,2 

76,7 

Wederopbouw van de basisintrastructuur, 
herbouw en herstel van het midden- en 
kleinbedrijf en van woningen die tijdens 
de aardbeving in Attika zijn verwoest 
of beschadigd 
Helleense Republiek 300,0 

Bouw van een productieatelier voor 
polypropyleen in Aspropyrgos 
(bij Athene) en in Thessaloniki 
Hellenic Petroleum SA 

Verplaatsing van deegfabrieken naar 
het industriegebied ten noorden 
van Athene 
Pasta Manufacturing SA 

73,0 

16,0B-I-* 

Globale kredieten 

Financiering van het midden- en 
kleinbedrijf 
- Alpha Credit Bank SA 
- Ergobank SA 

Bank of Cyprus Ltd _ 

30,4 
18,5 
18,3 

Aanieg van de metro van Athene 

Spanje 
Ondertekende leningovereenkomsten: 4 048 miljoen . 

waarvan 

afzonder l i jke leningen: 3 147 mi l joen 

globale kredieten: 874 mi l joen χ 

MKB-loket/ASAP: 27 mi l joen ^ ^ ^ 

De afzonderl i jke leningen hebben betrekking op de sectoren energie (677 mil joen), vervoer (1 309 mil

joen), telecommunicat ie (658 mil joen), water- en afvalbeheer (144 miljoen) alsmede Industrie en dienst

verlening (308 mil joen). Naar de sectoren gezondheidszorg en onderwijs is 51 mil joen gegaan. 

In 1999 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonderl i jke leningen 

Koppeling van de hoogspannlngsnetten 
van Spanje en Marokko 
Red Electrica de Espana SA 

Verbetering van de regionale wegen-
infrastructuur 
Comunidad Autònoma de Castilla 
La Mancha 38,5 

51,1 B T 

Versterking en uitbreiding van het 
stroomtransport- en -distributienet 
ENDESA SA 
IBERDROLA SA 

396,0 B T 
230,0 • • 

Verbetering van het nationale spoornet en 
van de lijnen naar en van de voorsteden, 
modernisering van het rollend materieel 
Red Nacional de los Ferrocarriles 
Espanoles 

Eerste fase van de aanieg van een vierbaans 
autoweg van Leon naar Burgos (Kastilië 
en Leon) 
Comunidad Autònoma de Castilla y Leon __ 36,1 

Verbetering van het wegennet in de regio 
Madrid 
Comunidad de Madrid 30,0 

• · 
84,1 • · - ! -

Uitbreiding van het metronet van Madrid 
(ARPEGIO) Arpegio Areas de Promoción 
Empresarial SA 270,4 

Verbetering van de spoorlijnen in de 
agglomeraties Valencia en Alicante 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana _ 

Modernisering van 22 delen van het 
nationale wegennet 
Koninkrijk Spanje 

12,0 

400,0 

Bouw van drie autotunnels in de 
agglomeratie Bilbao 
TUneles de Artxanda, Concesionaria de 
la Diputación Forai de Bizkaia, SA. 40,0 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

4048 

3 152 

2716 

2 553 

2 820 

Bouw van een papierfabriek 

bij Zaragoza 
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,4 i j fosne/weg 

Leon - Burgos 

Verbeter ing en u i tb re id ing van de luchthaven 
van Madr ld/Bara jas 
Ente Publico de Aeropuer tos Espanoles y 
Navegación Aèrea 147,3 

A ankoop van 20 A i rbus-v l ieg tu igen 
ter v e r n i e u w i n g en aanvu l l ing van 
de luch tv loo t 
iberia Lineas Aereas de Espana SA 150,0 

Vo rm ing van een t w e e d e vaste t e le foonne t 
Retevisiòn SA 300,0 • · 

Modern iser ing van het vaste t e l e foonne t 
Telefonica SA 237,5 • · 

Aan ieg van een gé in tegreerd te lecommunicat ie 
net in Baskenland 
Euskaltel SA 120,0 • · 

Hoofdr ioolste lsels en waterzu iver ings-
instal lat ies 

- in de regio Catalonië 
Junta de Saneamiento de Cataluna 24,0 

- in de regio Valencia 
Ent idad Publica de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comun idad A u t ò n o m a 
de Valencia 42,0 • - ! 

Verbeter ing van het wegenne t , de d r inkwa te r 
voorz ien ing , de hoofdr ioo ls te lse ls en wa te r -
zuiver ingsinstal lat ies in de a u t o n o m e 
regio Estremadura 
Comun idad A u t ò n o m a de Extremadura 48,1 • - ! 

Verbeter ing van het w e g e n n e t en restaurat ie 
van historische g e b o u w e n in de regio A ragon 
Comun idad A u t ò n o m a de A r a g o n 36,1 • · - ! 

Verbeter ing van het w e g g e n n e t en aanieg 
van een watervoorz ien ingsste lse l in 
de regio Catalonië 
Gestio d' Infraestructures SA (Gisa) 

34,0 • · - ! -

Bouw en aanpassing van de niet-stedel i jke 
in f rast ructuur in Andalusië: l andwegen , 
dämmen en i r r igat iekanalen 
Comun idad A u t ò n o m a de Andalucia 59,1 

Verbeter ing van de stedel i jke in f ras t ruc tuur 
van Valencia 
Ayun tam ien to de Valencia 30,0 

Bouw van een go l f ka r ton fabr iek 
bi j Zaragoza (Aragon) 
SAICA - Sociedad Anon ima Industrias 
Celulosa Aragonesa 

••-I 

70,0 

Bouw van een fabr iek voor de vervaard ig ing 
van kranten- en pr in tpapier in Fuenlabrada 
ten zuiden van Madr id 
Papelera Peninsular SA 22,8 

Modern iser ing en u i tb re id ing van de 
product iecapaci te i t voor au to-onderde ien 
in Eskoriatza (Guipùzcoa) 
Fagor Ederlan se 12,0 

Bouw van een fabr iek voor de vervaard ig ing 
van dr i j fg las in Sagunto, bi j Valencia 
Glapilk AIE 55,0 

Verg ro t ing en modern iser ing van t w e e 
hypermark ten in Mo l ina de Segura - Murc ia 
en Val ladol id (Kasti l ië en Leon) 
Eroski Sociedad Cooperat iva Limi tada 
de Consumo SC 18,0 

Restauratie van historische m o n u m e n t e n 
in de regio's Sevilla, Cordoba, Cadiz, 
Granada, Malaga en Jerez 
Comunidad A u t o n o m a de Andalucia 

Bouw van een wetenschapsmuseum en 
een oceanograf isch cent rum in 
Valencia 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 

Bouw en inr icht ing van een regionaal 
z iekenhuis in Lugo en van drie lokale 
z iekenhuizen: u i tb re id ing of herstel 
van z iekenhuisvest ig ingen 
Comun idad A u t o n o m a de Galicia 

12,0 

90,0 

50,6 • • 

G l o b a l e k r e d i e t e n 

Financiering van invester ingen van 
bescheiden omvang 
- Inst i tu to de Crédito Oficial 

Banco Santander Central Hispano S.A 
Banco Bilbao Vizcaya 

247,6 
180,0 
120,0 

120,0 
60,1 

Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona 
Deutsche Bank SAE 
Caya de Ahorros y M o n t e de Piedad 
de M a d r i d 60,0 
Caja de Ahor ros de l Med i te r raneo y Grupo 
de Empresas de l Med i te r ràneo SA. 36,1 
Caja Laboral Popular Sociedad 
Cooperat iva de Credito Ltda 30,0 
Inst i tu t Català de Finances. 20,0 

V e r r i c h t i n g e n v i a h e t M K B - l o k e t ! A S A P 

- Inversiones en Telecomunicaciones FCR, 
samen m e t Retevisiòn Móvi l , S.A. 
(AMENA) en beheerd door Aho r ro 
Corporación Desarollo, SA. 19,5 
EBM Principia FCR, samen m e t Fundaciòn 
Retevisiòn en beheerd door EBM, SA. 
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Frankrijk 
O n d e r t e k e n d e l e n i n g o v e r e e n k o m s t e n : 4 2 9 5 m i l j o e n - ^ 

waarvan -v 

a f z o n d e r l i j k e l e n i n g e n : 1 506 m i l j o e n f\ 

g l o b a l e k r e d i e t e n : 2 778 m i l j o e n 

M K B - l o k e t / A S A P : 11 m i l j o e n 

De a f z o n d e r l i j k e l e n i n g e n b e t r e f f e n d e s e c t o r e n a f v a l b e h e e r (43 m i l j o e n ) , s t e d e l i j k e i n f r a s t r u c t u u r (26 m i l 

j o e n ) e n o n d e r w i j s (34 m i l j o e n ) . V o o r v e r v o e r s p r o j e e t e n is 1 4 0 4 m i l j o e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d . 

In 1999 ondertekende leningovereenkomsten: 

A f z o n d e r l i j k e l e n i n g e n 

Au tosne lwegve rb ind ingen via de Caisse 
Nat ionale des Au to rou tes (CNA) 

- A20, gedeel te Br ive-Cahors-Montauban op 
de hoo fdve rb i nd i ng V ie rzon -Mon tauban 
ASF - Société des Au to rou tes d u Sud de 
la France SA 60,0 

- A66, gedeel te Toulouse-Pamiers op de 
hoo fdve rb ind ing Pari js-Toulouse-Barcelona 
ASF - Société des Au to rou tes du Sud de 
la France SA 50,0 

U i tb re id ing van de terminais op de 
luchthaven Basel - Mu lhouse (Elzas) 
A é r o p o r t de Bâie-Mulhouse 61,0 

• · 

• · - A83, gedeel te Oulmes-Nior t 
ASF - Société des Au to rou tes d u Sud de 
la France 

Bouw van een cent rum voor de ve rwe rk i ng 
en recyclage van stedel i jk afval in 
St-Germain-en-Laye (Yvelines) 
Azalys SA 42,i 

Inr icht ing van de w i j k Gerland in Lyon: 
b o u w van de n ieuwe Ecole Normale 
Supérieure (hogere lerarenople id ing) , 
aanieg van een stadspark, inr icht ing 
van de hoo fdverkeerswegen 
Communau té Urbaine de Lyon 

T- l -

50,0 • · 

- A29, gedeel te Neuchâtel-Amiens-St Quen t i n 
(Picardie) 
SANEF - Société des Au to rou tes d u N o r d 
et de l'Est de la France 15,0 • · 

Aanieg van de au tosne lwegve rb ind ing van 
Cergy-Pontoise met de luchthaven Roissy-
Charles de Gaul le, ten noorden van Parijs 
Dépar tement du Val d'Oise 45,7 · 

Verbe te r ing van het stedel i jk mi l ieu van 
Bastia (Hoog-Corsica) 
Ville de Bastia 

53,4 + i 

6,1 

Modern iser ing van het n e t w e r k 
semi-overheidsbedr i jven die de 
au tosne lwegen exp lo i te ren 640,0 

Ui tb re id ing en in r ich t ing van het w e g e n n e t 
la Guadeloupe 30,0 

G l o b a l e k r e d i e t e n 

Financiering van openbare in f ras t ruc turen 
van bescheiden omvang 
Crédit Local de France 1 005,3 

Financiering van invester ingen van bescheiden 
omvang 
- Caisse Nat iona le de Crédit Agr ico le 752,0 
- Banque Nat ionale de Paris 400,0 

Soc/été Générale 200,0 
100,0 
100,0 

Banque Federative d u Crédit M u t u e l _ 
Crédit Commercia l de France 
Crédit d u No rd 100,0 

75,0 

Aanieg van t w e e t rami i j nen in Lyon 
SYTRAL - Syndicat M i x t e des Transports 
pou r le Rhône et les Alpes 152,5 

Aanschaf van 23 Airbussen A319 en A321 
Groupe A i r France SA 300,0 

- Caisse Centrale de Crédit Coopéra t i f 
- Compagnie Financière d u Crédit M u t u e l 

de Bretagne 45,0 

V e r r i c h t i n g e n v i a h e t M K B - l o k e t / A S A P 

Caisse des Dépôts et Consignations 11,4 

lerland 
Ondertekende leningovereenkomsten:^^ 

87 mi l joen '^ 
waarvan 

g l o b a l e k r e d i e t e n : 62 m i l j o e n 

M K B - l o k e t / A S A P : 25 m i l j o e r i ^ 

v/\. 

In 1999 ondertekende leningovereenkomsten: 

G l o b a l e k r e d i e t e n 

Financiering van invester ingen van 
bescheiden omvang 
A l l i ed Irish Bank 

V e r r i c h t i n g e n v i a h e t M K B - l o k e t / A S A P 

Industr ia l Credit Corporat ion 25,4 

61,7 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

4295 

2837 

2721 

2509 

2207 

l /eròefer /ng van de 

au tosne lwegverb ind ingen 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

87 

263 

207 

189 

327 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

4053 

4 387 

3517 

4121 

3435 

-Λ./^ Ita! le 
λ 

ί-Λ 

Ondertekende l e n i n g o v e r e e n k o m s t e n : 4 053 mi l joen 

waarvan 

afzonder l i jke leningen: 2 920 mi l joen 

globale kredieten: 1 118 mi l joen 

MKB-loket/ASAP: 15 mi l joen 

De afzonderl i jke leningen zijn verdeeld over de sectoren vervoer (1 559 miljoen), energie (420 mil joen), 

telecommunicat ie (364 miljoen) en water- en afvalbeheer (325 mil joen). 

Naar de industrie en dienstverlening is 174 mil joen gegaan en naar de sectoren onderwijs en gezond

heidszorg 79 mil joen. 

In 1999 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonderl i jke leningen 

Aanieg van een hoogspanningsieiding 
tussen Italie en Griekenland 
ENEL 75,0 • • 

Exploitatie van twee aardoliebronnen op 
het vasteland in Val d'Agri, bij Potenza 
(Basilicata) 
Enterprise OH Italiana 200,0 B T 

Modernisering van een deel van het 
Italiaanse autosnelwegnet 
Autostrade - Concessioni e Costruzioni 
Autostrade 300,0 • · 

Gedeelte Bologna (Emilia-Romagna)-Florence 
(Toscane) van het hogesnelheidsnet 
Treno Alta Velocita - TAV 741,8 · 

Gedeelte Rome-Napels van het 
hogesnelheidsnet 
Treno Alta Velocita -TAV 258,2 • · 

Uitbreiding van de luchthaven Leonardo 
da Vinci in Fiumicino 
Aeroporti di Roma 155,0 

Deegwarenfabriek 

Zuiveringsstation 

bij Rome 

pagina io 

Uitbreiding van de ontvangstvoorzieningen 
voor Passagiers en de vrachtbehandeling 
op de luchthaven Malpensa 
(Lombardije) 
SEA - Società Esercizi Aeroportuali 103,7 · 

Aanieg van een vast telecommunicatienet 
Infostrada 258,00 • · 

Modernisering van het vaste telecommunicatie
net in de Mezzogiorno 
Telecom Italia 105,9 • · 

Technische aanpassing van de watertoevoer 
en -distributie in de stad Palermo 
Azienda Municipalizzata Acquedoto 
dl Palermo 36,1 U+ 

Verbetering van het stedelijk milieu 

- in Bologna (Emilia-Romagna) 
Comune di Bologna 

- in Venetië 
Comune di Venezia _ 

52,0 

52,0 

Technische aanpassing en uitbreiding 
van de elektriciteitsdistributienetten 
en vernieuwing van de waterzuiverings-
stations in de regio Rome 
ACEA - Azienda Comunale Energia e 
Ambiente 206,6 TH-

Herstel van de infrastructuur, woningen, 
openbare gebouwen en monumenten die 
tijdens de aardbevingen in het najaar 
van 1997 in de regio's Umbrie en 
Marken zijn beschadigd 
Regione Marche 123,0 

Modernisering en uitbreiding van de 
productieateliers voor boilers en 
badkamerinstallaties in 9 fabrieken 
Merloni Termosanitari 

Uitbreiding van een fabriek voor 
onderzeese kabels bij Napels 
(Campanie) 
Pirelli Cavi e Sistemi 

Bouw van een koekfabriek en 
modernisering van een banketbakkerij 
in Melfi-San Nicola, bij Potenza 
(Basilicata) 
Barilla Alimentare 
Forneria Lucana 

Bouw van een productiecentrale voor 
industriegas in Sarroch (Sardinië) 
Air Liquide Italia 

Uitbreiding van drie fabrieken voor 
de vervaardiging van mousseline-
papier in de Provincie Lucca 
(Toscane) 
Industrie Cartarie Tronchetti 

15,5 

16,0 

22,6 
22,6 

36,2 

5,2 
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Verplaats ing van een deegwaren fab r iek 
naar het indust r iegeb ied van Parma 
(Emil ia-Romagna) 
Barilla A l imen ta re .. 20,0 1 

Bouw van een g roen te - en f r u i t g r o o t h a n d e l 
in de stad Rome 
Centro Ag ro -A l imen ta re Roma Car 36,2 

Modern iser ing van een academisch z iekenhuis 
in Padua (Veneto) 
Az ienda Ospedaliera d i Padova 16,6 

U i tb re id ing van de technische hogeschool 
van Tur i jn (Piemonte) 
Poli tecnico d i Tor ino 

Banca M o n t e de i Paschi d i Siena _ 
Banco d i Brescia 

H - * 
Banca Popolare del l 'Emi l ia Romagna^ 
San Paolo IMI 
Banca Popolare Commercio e Industr ia _ 
Credito Emil iano 
Banca Popolare d i Bergamo - Credi to 
Varesino 
Cassa d i Risparmio d i Firenze 
Credito Bergamasco , 

- Cassa d i Risparmio in Bologna . 
- Banca Popolare d i Vicenza 
- Efibanca 

62,0 

Banca Popolare d i M i l ano 
Banca Nazionale de l Lavoro _ 
Banca Popolare d i Novara 

G l o b a l e k r e d i e t e n 

Financiering van invester ingen van bescheiden 
omvang 
- Banca Popolare d i Verona 180,0 
- Rolo Banca 1473 180,0 
- Banca Carige 77,5 

V e r r i c h t i n g e n u i t h e t M K B - l o k e t / A S A P 

Raffael lo Jersey LP Euromobi l ia re VC 
Fund 

75,0 
60,0 
51,7 
51,7 
50,0 
50,0 

50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
30,0 
25,8 
25,8 
10,3 

15,0 

Luxemburg 
O n d e r t e k e n d e l e n i n g o v e r e e n k o m s t e n : 105 m i l j o e n 

waarvan 

a f z o n d e r l i j k e l e n i n g e n : 105 m i l j o e n 

In 1999 ondertekende 
leningovereenkomsten: 

A f z o n d e r l i j k e l e n i n g e n 

Aankoop van vier v rach tv i ieg tu igen en een 
v luch ts imu la tor in het kader van de 
u i tb re id ing en modern iser ing van 
de luch tv loo t 
Cargolux Air l ines In te rna t i ona l SA 105,0 

Nederland 
Ondertekende leningovereenkomsten: 

311 miljoen 
waarvan 

a f z o n d e r l i j k e l e n i n g e n : 1 0 0 m i l j o e n 

g l o b a l e k r e d i e t e n : 2 1 1 m i l j o e n 

In 1999 ondertekende 
leningovereenkomsten: 

A f z o n d e r l i j k e l e n i n g e n 

Modern ise r ing en u i tb re id ing van de 
d r i nkwa te rvoo rz ien ing in het zu iden 
van het land 
Water le id ing Maatschappi j L imburg N.V. 100,0 

G l o b a l e k r e d i e t e n 

Financier ing van invester ingen van bescheiden 
omvang 
- Sanir Nederlandse Gemeenten N.V. 136,1 
- SNS Bank Neder land N.V. 75,0 

EIB MEDEDEI.INCiEN I - 2 0 0 0 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

105 

109 

96 

79 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

311 

426 

398 

766 

319 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

606 

358 

555 

490 

242 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

nwwÄPmesiiWTOiwiw 

1603 

1505 

1350 

1293 

1232 
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Oostenrijk 
. j^S Ondertekende leningovereenkomsten: 606 miljoen 
^ waarvan 
""--^ , afzonder l i jke leningen: 343 mi l joen 

globale kredieten: 248 mi l joen 
MKB-loket/ASAP: 15 mi l joen 

De afzonderl i jke leningen zijn verstrekt in de sectoren energie (129 miljoen), vervoer (117 miljoen), water

beheer (20 mil joen), alsmede industrie en dienstverlening (77 miljoen). 

In 1999 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonderl i jke leningen 

Bouw van een afvalverbrandingsbedrijf 
met gelijktijdige stoomproductie voor 
industrieel gebruik in Lenzing 
(Opper-Oostenrijk) 
Reststoffverwertung Lenzing Invest 
GmbH 8 Co KG 

Uitbreiding en vernieuwing van het 
stadsverwarmingsnet van Wenen 
Fernwärme Wien GmbH 

Bouw van een waterkrachtcentrale aan 
de Donau en regulering van deze rivier 
stroomopwaarts van Wenen 
Österreichische Donaukraftwerke AG 

Uitbreiding en modernisering van het 
draineringsnet van Graz 
Stadt Graz 

13,0T·)-* 

32,0 

97,0 

6,5 

Globale kredieten 

Financiering van investeringen van bescheiden 
omvang 
- Bank Austna AG ^ 182,9 
- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 33,9 
- Österreichische Hotel und Tourismusbank 16,2 
- Bank für Arbeit und Wirtschaft AG 15,0 

Verrichtingen via het MKB-loket/ASAP 

Invest Equity Beteiligungs AG 14,5 

Sfads-

verwarming 

van Wenen 

Modernisering van een aardolieraffinaderij 
in Swechat, een voorstad van Wenen 
OMVAG 73,0 

Modernisering en uitbreiding van de 
luchtvloot voor middellange en 
lange afstanden 
Österreichische Luftverkehrs AG 117,0 

Onderzoeks- en ontwikkelingsvoorzieningen 
in de sectoren metallurgie, energie en milieu 
in Linz (Opper-Oostenrijk) 
VA Tecfinologie AG 4,5T-I -* 

) Portugal 
Li 

\ 

Ondertekende leningovereenkomsten: 1 603 miljoen 
waarvan 
afzonder l i jke leningen: 1 598 mi l joen 
MKB-loket/ASAP: 5 mi l joen 

De afzonderl i jke leningen hebben betrekking op de sectoren energie (121 miljoen), vervoer (935 miljoen), 

telecommunicat ie (249 mil joen), water- en afvalbeheer (193 miljoen) en industrie (100 mil joen). 

In 1999 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonderl i jke leningen 

Bouw en uitbreiding van aardgastransport-
en -distributienetten 

- in het noorden van het land 
Portgàs - Sociedade de Produςäo e 
Distribuiçào de Gas SA 

- in de regio Setubal (Zuiden) 
5eigä5 - Sociedade de Produçâo e Distribuiçào 
de Gàs SA 22,5 • T 

27,9 B T 

Bouw van een waterkrachtcentrale aan 
de oever van de Guadiana (Alentejo) 
Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas 
do Alqueva SA 70,C • • 

EIR MEDEDELINGEN I - 2 0 0 0 
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Verbetering van het autosnelwegnet in 
de regio Porto 
Aenor Auto-estradas do Norte SA 450,0 • · 

Modernisering, uitbreiding en aanieg van 
nieuwe delen van de autosnelweg tussen 
Abrantes en Guarda in het noordoosten 
SCUTVIAS Auto-estradas da Beira 
Interior SA 358,3 • · 

Aanieg van drinkwaternetten, hoofdriolen 
en waterzuiveringsinstallaties in 
het hele land 
Aguas do Barlavento Algarvio SA 
Àguas do Càvado SA 
,4guas do Douro e Paiva SA 

Inrichting van delen van nationale wegen 
Junta Autònoma de Estradas 127,2 

• · 

Aguas do Sotavento Algarvio SA 
Empresa Portuguesa das Äguas Livres SA 
Sanest - Sistema Multimunicipal de 
Saneamento da Costa do Estoril 
Simria - Sistema Multimunicipal de 
Saneamento da Ria de Aveiro 

8,0 
8,0 

10,0 
8,0 

12,5 

8,0 

8,0 

•-l· ••r 
m+ 
m-l· 
m-l· 
•-f 

m-T 

Aanieg van een mobilofoonnet 
Optimus Telecomunicaçôes SA 249,4 

Sociale woningbouw in Lissabon 
Carnata Municipal de Lisboa 5,0 

Bouw van een gemeentelijke afvalverbrandings
oven met gelijktijdige stroomproductie in 
de agglomeratie van Porto 
LIPOR - Serviço intermunicipalizado de 
Tratamento de Lixos da Regiào do Porto 45,4 I 

Uitbreiding van de drinkwatervoorziening 
en van hoofdrioolstelsels in de gemeente 
St. Maria da Feira, ten zuiden van Porto 
Inaqua Feira - Industria de Àguas de Santa 
Maria da Feira 80,0 

IT-f 

Uitbreiding van de productiecapaciteit van 
houtvrij papier in Figueira da Foz, 
ten noorden van Lissabon 
Soporcel - Sociedade Portuguesa de 
Celulose SA 100,0 

Verrichtingen via het MKB-loket/ASAP 

Banco Portugués de Investimento -
SGPCSA 5,0 

Finland 
Ondertekende leningovereenkomsten: 576 miljoen 

waarvan 
afzonder l i jke leningen: 442 mi l joen 

globale kredieten: 100 mi l joen 
MKB-loket/ASAP: 34 mi l joen 

De afzonderl i jke leningen zijn verstrekt in de sectoren energie (19 miljoen), vervoer (38 mil joen), telecom

municatie (200 mil joen), stedelijke infrastructuur (17 miljoen) en industrie (158 mil joen). 

In 1999 ondertekende 
leningovereenkomsten: 

Afzonderl i jke leningen 

Renovatie van een gecombineerde centrale 
en verbetering van de stedelijke 
infrastructuur in de stad Tampere 
Tampere 30,3 

Uitbreiding van 

hetaardgasnet 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

576 

551 

401 

302 

179 

Verbetering van de gemeentelijke voor
zieningen en haveninstallaties in Kotka 
Kotkan Satama Oy 

Modernisering van zes delen van 
het spoornet 
Finse Republiek 

10,01»y+ 

33,6 

Verbetering en uitbreiding van de vaste 
en mobiele telecommunicatienetten 
Sonera Oyj 200,0 • · 

Modernisering van zeven papierpulp-
bedrijven 
UPM - Kymmene Corp. 168,0 • - } - • 

Globale kredieten 

Financiering van kleine infrastructuren 
Municipality Finance Ltd 100,0 

Verrichtingen via het MKB-loket/ASAP 

- Eqvitec Technology Mezzanine Fund ILP 
- CapMan FinnVenture V ET 

16,8 
16,8 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

544 

664 

925 

847 

273 

Informatisering 

van onderwijs-

structuren 

Zweden 

i.,. 

Ondertekende leningovereenkomsten: 544 miljoen 
waarvan 
afzonder l i jke leningen: 533 mi l joen 
globale kredieten: 11 mi l joen 

De afzonderl i jke leningen zijn verdeeld over de sectoren energie (72 miljoen), vervoer (209 miljoen), 

water- en afvalbeheer (39 miljoen), stedelijke infrastructuur (16 miljoen) en industrie en dienstverlening 

(140 mil joen). Bovendien zijn er kredieten ten behoeve van het onderwijs verstrekt (57 mil joen). 

In 1999 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonderl i jke leningen 

Uitbreiding en modernisering van de stads-
verwarmingsnetten, collectieve klimaat-
regelings- en elektriciteits-voorzieningen 

- in de agglomeratie Stockholm 
Stockholm Energi AB 38,2 T-l· 

Verbetering en uitbreiding van de 
infrastructuur van de stad Umeà 
Umea Kommun 

Investeringen in de bescherming van het 
milieu en in energiebesparing in twee 
raffinaderijen in Goteborg en Lysekil 
aan de westkust 
Preem Petroleum AB 

- in Goteborg 
Göteborg Energi AB 28,6 T-l 

Bouw van een gecombineerde warmte-
krachtcentrale in Eskilstuna, bij Stockholm 
Eskilstuna Energi och Miljo AB 5,7 T-l-

Modernisering en uitbreiding van de 
productie-installaties voor bijzondere 
metaien in Sandviken, ten noorden 
van Stockholm 
Sandvik AB 

16,2 

41,4 HT-l· 

31,0 

Bouw van een afvalverbrandingsoven met 
wärmte- en stroomproductie in Umeà 
Umea Energi AB 27,3 

Modernisering van de luchtvloot voor korte 
en middellange afstanden 
Scandinavian Airline System SAS 106,5 

Aanieg van een vaste (spoor)wegverbinding 
over de Sont tussen Kopenhagen 
(Denemarken) en Malmó (Zweden) 
Oresundkonsortiet 102,1 

Uitbreiding en modernisering van een 
regionaal waterzuiveringsbedrijf in 
Lidingö, in de agglomeratie van 
Stockholm 
Käppalaförbundet 

Capaciteitsverhoging van de productie van 
papierpulp en bouw van een zagerij 
in Monsteràs, ten noorden van Kalmar 
Sodra Skogsägarna Ekonomisk Foerening 44,8 

Bouw van dertien postsorteercentra in 
het hele land 
Posten AB 

Modernisering en uitbreiding van lagere 
scholen en instellingen voor voortgezet 
onderwijs in Malmö 
Stad Malmó 

23,3 • · 

56,7 

11,4 

Globale kredieten 

Financiering van kleinsehalige infrastructuren 
Kommuninvest i Sverige AB 10,5 

Onder artikel 18 
van de Statuten gefinancierde projecten 

Voor een project dat van reehtstreeks belang is voor de Europese Unie, maar dat bui ten het grondgebied 

van haar lidstaten is ui tgevoerd (Noorwegen), is een bedrag van 96,6 mil joen ter beschikking gesteld op 

basis van artikel 18, lid 1, tweede alinea van de Statuten van de EIB. 

In 1999 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonder l i jke leningen 

Aanieg van een vierbaans tolweg op 
de verbinding E18 in het graafschap 
Vestfold 
E18 Vestfold AS 96,6 · 
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Verenigd Koninkrijk 
Ondertekende leningovereenkomsten: 3 348 miljoen 

waarvan 
afzonder l i jke leningen: 2 800 mi l joen 

globale kredieten: 494 mi l joen 
MKB-loket/ASAP: 54 mi l joen V 

• ^ 

^ 

De afzonderl i jke leningen hebben betrekking op de sectoren energie (459 mil joen), vervoer (1 102 mil

joen), telecommunicat ie (381 mil joen), waterbeheer en stadsvernieuwing (385 miljoen) en industrie 

(473 mil joen). 

In 1999 ondertekende leningovereenkomsten: 

Afzonderl i jke leningen 

Uitbreiding en renovatie van elektriciteits
transport- en -distributienetten in 
Noord-Schotland 
Scottish and Southern Energy pic 304,7 HT 

Globale kredieten 

Financiering van investeringen van bescheiden 
omvang 
- Barclays Bank pic 456,8 
- Lloyds Bank pic 37,5 

Versterking en renovatie van de stroom
transport- en -distributienetten in 
Noord-lerland 
Northern Ireland Electricity pic 154,4 B T 

Technische modernisering van de spoorlijn 
tussen Londen en Glasgow 
Railtrack pic 

Bouw van een nieuw vrachtbehandelings-
centrum op de luchthaven Heathrow 
bij Londen 
British Airways pic 

Verrichtingen via het MKB-loket/ASAP 

- The Baring English Growth Funds 
- Midland Enterprise Fund (MEF) voor 

het noordwesten 

Modernisering van de langeafstandsvloot 
British Airways pic 

Modernisering en uitbreiding van de 
havencapaciteit van Liverpool 
(Merseyside) en Sheerness 
(Kent) 
The Mersey Docks and Harbour Co 

617,8 

141,8 

297,7 

45,0 • · 

HSSC Fund for Wales & HBC Fund for 
Yorkshire & Humberside 
MEF voor het zuidoosten 
MEF voor het zuidwesten 

46,3 

2,4 

2,4 
1,5 
1,1 

Verbetering van de watervoorziening 
en rioleringen 

- in Midlands 
Severn Trent Water Ltd 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

3 348 

3 074 

3 765 

2 386 

2 244 

154,4 

— in het zuidoosten 
Wessex Water Services Ltd_ 154,4 

Integratie van de vaste telefoonnetten en 
kabeltelevisienetten in een gecombineerd 
net voor telefonie, datatransmissie en 
multimediale communicatie 
Cable & Wireless Communications pic 380,9 • · 

Bouw en renovatie in stadsvernieuwings-
wijken van woningen en gebouwen 
waarin beroepsopleidingen zijn 
gevestigd 
THFC (Social Housing Finance) Ltd 61,0 M-l· 
The Housing Finance Corporation Ltd 15,2 •-!-

Uitbreiding en modernisering van een 
vitamineproductieatelier in Dairy 
(Sehotland) 
Soche Products Ltd 

Bouw van een spaanplaatfabriek in 
Knowsley (Merseyside) 
Sonae (UK) Ltd 

120,1 

52,5 

Modernisering van een fabriek in Halewood 
(Merseyside) en aanpassing aan de 
milieunormen in een aantal fabrieken 
van de groep in het Verenigd Koninkrijk 
en op het vasteland van Europa 
Ford Motor Co. Ltd 300,0 
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Kredietverlening buiten 
de Europese Unie 

Kred ie tve r len ing in 1999 ( in m i n EUR) j ^ " 

Totaal Eigen middelen 

• . . • % 

Risicokapitaal* 

Kandidaat-lidstaten 2 373 2 373 

Midden- en Oost-Europa 

(waarvan pretoetredingssteunfaciliteit) 

Cyprus 

(waarvan pretoetredingssteunfaciliteit) 

Landen van het euromediterrane partnerschap 

(m.u.v. Cyprus) 

ACS/LGO t ^;.^-

Zuid-Afrika 

Latijns-Amerika, Azië 

Westelijke Balkan 

2 173 

(1 267) 
200 

(200) 

2 173 

(1 267) 

200 

(200) 

802 

341 

150 

310 

60 

Totaal 4 035 

745 

196 

150 

310 

60 

3 834 

Ui t b e g r o t i n g s m i d d e l e n van de Europese Unie o f van de l i ds ta ten 

In n a v o l g e n d e l i js t w o r d e n de k r e d i e t e n u i t e i g e n m i d d e l e n a a n g e g e v e n m e t een · 

en d e f i n a n c i e r i n g e n u i t b e g r o t i n g s m i d d e l e n m e t een I. 

De b e d r a g e n in deze l i jst z i j n in m i l j o e n e n eu ro . 

i ̂ .(4 
• « 

ŷ 
56 

145 
-f 

201 

V 
/ 

:̂r 

H e t b e d r a g van d e k r e d i e t e n d ie u i t h o o f d e van de p r e t o e t r e d i n g s s t e u n f a c i l i t e i t z i j n t o e g e k e n d , is i n curs ie f w e e r g e g e v e n . 

1999 

1998( 

1997 

1996 

1995 

2 373 

2 375 

1 541 

1 156 

981 
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Kandidaat-lidstaten 
R o e m e n i ë 3 9 5 , 5 

Renovat ie van het s tadsverwarmingsnet 
van de gemeente Cluj-Napoca 
Roemenië_ 3,5 

Herstel en vo l t oo i i ng van de werkzaamheden 
aan au tosne lwegen die deel u i tmaken 
van de t ranseuropese ve rb ind ing IV 
Roemenië 210,0 

Modern iser ing van het t r amne t van Boekarest 
Roemenië 63,0 

Ve rn i euw ing van het ro l lend mater ieel en 
vo l t oo i i ng van de in f ras t ruc tuur van 
het me t rone t van Boekarest 
Roemenië 60,0 

Modern ise r ing van he t t r a m n e t van Timisoara 
Roemenië 19,0 

EIB MEDEDELINGEN I - 2 0 0 0 

Aanschaf van v l ieg tu igen ATR42 door de 
nat iona le luchtvaar tmaatschappi j TAROM 
en herstel van haar onderhoudshangar 
op luchthaven Otopen i bij Boekarest 
Roemenië 40,0 

Slovénie 3 7 5 , 0 

Aanieg van een deel van de au tosne lweg 
tussen Blagovica en Vransko, die deel 
u i tmaak t van de pr ior i ta i re ve rb ind ing V 
van het t ranseuropese w e g e n n e t 
Druzba za Avtoceste v Republ ik i 
Sloveni j i d.d. (DARS) 7 75,0 

Aan ieg van een deel van de au tosne lweg 
tussen Kozina en Srmin, van de pr ior i ta i re 
ve rb ind ing V van het t ranseuropese 
w e g e n n e t 
Druzba za Avtoceste v Republ ik i 
Sloveni j i d.d. (DARS) J60,0 
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Kredietverlening buiten de Europese Unie 

Uitbreiding van het eerste mobilofoonnet 
(GSM) 
Mobitel Telekommunikacisjke Storitve DD 40,0 

Po len 347,0 

Modernisering van het traject Minsk-
Mazowiecki-Terespol op de spoorlijn E20 
tussen Warschau en Terespol 
(grens met Wit-Rusiand) 
Polskie Koleje Panstwowe 200,0 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Globaal krediet aan de HypoVereinsbank 
Polska SA 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Globaal krediet aan BRE Bank SA 

S l o w a k i j e 

Modernisering van het spoornet en 
aanschaf van rollend materieel 
Zeleznice Slovenskej Republiky 

100,0 

47,0 

270,0 

200,0 

Bouw van een automobielfabriek in Bratislava 
Volkswagen Slovakia, as. 40,0 

Financiering van investeringen van bescheiden 
omvang 
Globaal krediet aan de Bayerische Hypo-
und Vereinsbank AG, HypoVereinsbank 
Slovakia, a.s. 30,0 

Ts jech ië 270,0 

Aanieg van rondwegen en verbetering van 
het Europese wegennet 
Konsolidacni Banka Praha, spu 100,0 

Herstel van een aantal prioritaire delen van 
(autosnel)wegen 
Konsolidacni Banka Praha, spu 95,0 

Herstel en uitbreiding van waterdistributie-
en rioolnetten in Praag 
Sfad Praag 50,0 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Globaal krediet aan de Hypovereinsbank CZ, 
a.s. 25,0 

H o n g a r i j e 170,0 

Bouw van een gecombineerde warmte-
krachtcentrale ten behoeve van een 
chemische fabriek in Kazincbarcika, 
in het noordoosten van het land 
SC - Eroemue Kft 20,0 

Bouw van een gecombineerde warmte-
krachtcentrale bij een bestaande gemengde 
centrale in Debrecen, in het oosten 
van het land 
Debreceni Kominalt Ciklusu Eroemue Kft 15,0 

Bouw van een fabriek voor de productie 
van brandstofpompen voor dieselmotoren 
in Székesfehérvar, ten zuidwesten 
van Boedapest 
Denso Manufacturing Hungary Kft 35,0 

Bouw van een niet-gekoppelde verkooksings
eenheid bij de raffinaderij van Duna en 
modernisering van het netwerk 
benzinestations 
Magyar Olaj-és Gàzipari Rt (MOL) 50,0 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Globaal krediet aan de Raiffeisen Bank Rt 30,0 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Globaal krediet aan de Bank Austria 
Creditanstalt Hungary Rt 20,0 

B u l g a r i j e 128,0 

Verbetering van de spoorlijn Plovdiv-
Dimitrovgrad-Svilengrad 
Bulgaarse Republiek 80,0 

Bouw van waterzuiveringsstations en 
aanieg van hoofdrioolstelsels in 
drie steden in het stroomgebied 
van de Maritsa 
Bulgaarse Republiek 

Financiering van investeringen 
van bescheiden omvang 
Globaal krediet aan de HypoVereinsbank 
Bulgaria GmbH 

L e t l a n d 

Verbetering van de infrastructuur 
van de haven van Ventspils 
Ventspils Port Authority 

Modernisering van het vaste telefoonnet 
Lattelekom Ltd 

Herstel en technische modernisering van 
milieu- en andere gemeentelijke 
infrastructuren 
Republiek Letland 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang 
Globaal krediet aan de Vereinsbank 
Riga AIS 

L i t o u w e n 

Modernisering van de spoorweg-
infrastructuur 
Republiek Litouwen 

Uitbreiding en versterking van 
het mobilofoonnet (GSM) 
UAB Bite GSM 

Herstel en modernisering van het riool-
waterzuiveringsstation van Panevezys 
Republiek Litouwen 

Herstel en technische modernisering 
van milieu- en andere gemeentelijke 
infrastructuren 
Republiek Litouwen 

E s t l a n d 

Herstel en technische modernisering 
van delen van de Via Baltica en 
de weg Tallinn-Narva 
Republiek Estland 

Financiering van investeringen 
van bescheiden omvang 
Globaal krediet aan de Eesti Uhispank 
(Union Bank of Estonia) 

28,0 

20,0 

98,0 

8,0 

50,0 

20,0 

20,0 

84,0 

18,0 

45,0 

6,0 

15,0 

35,0 

15,0 

20,0 

C y p r u s 

Bouw van de tweede fase van 
de oliegestookte elektriciteits
centrale in Vasilikos, aan 
de zuidkust van het eiland 
Elektriciteitsmaatschappij van Cyprus_ 

Uitbreiding en verbetering van 
het hoofdwegennet 
Republiek Cyprus 

200,0 

1000 

woo 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

802 

886 

1067 

627 

1028 

Landen van het Euromediterrane 
P a r t n e r s c h a p (met uitzondering van Cyprus) 

M a g h r e b l a n d e n 395 ,4 

M a r o k k o 2 6 3 , 0 

Aanpassing van het tracé en verbred ing 
van de w e g tussen de steden Sidi Kacem 
en Fès 
Off ice Na t iona l des Chemins de fer - ONCF 55,0 

Aanschaf van haveninstal lat ies en 
modern iser ing van de in f ras t ruc tuur 
van acht g ro te havens 
Off ice d 'Exp lo i ta t ion des Ports 

Modern iser ing en technische aanpassing 
van gol fbrekers en havendammen 
in zes van de belangr i jkste havens 
van Marokko 
Koninkr i jk Ma rokko _ 

30,0 

32,0 

Renovat ie en u i tb re id ing van het hoo fd r i oo l -
en regenwate ra fvoerne t ; b o u w van 
een zu iver ingsstat ion in de stad Meknès 
A u t o n o o m waterd is t r ibu t ie - en elektr ic i tei ts-
bedr i j f van Meknés 23,0 

Herstel en u i tb re id ing van de hoo fd r i oo l -
en regenwate ra fvoe rne t ten en b o u w van 
een zu iver ingsstat ion in de stad Agadi r 
A u t o n o o m Mul t iserv icebedr i j f van Agad i r _ 21,0 

Modern iser ing en aanpassing aan de 
m i l i eunormen van de product ie- insta l la t ies 
voor zwave lzuur , fos fo rzuur en kunstmest 
in de beide chemische fabr ieken van 
de groep in Safi en Jorf Lasfar 
Off ice Chèri f ien des Phosphates 100,0 

Dee lneming in het kapi taal van 
de onderneming 
Voorwaardel i jke len ing aan 
Moussahama SPPP 2,0 

Herstel van het wegenne t 

in de Gazastrook 
1 3 2 , 4 Tunesië 

Verbeter ing van het s tadswegennet 
in Tunis en omgev ing en in andere 
gro te steden van het land 
Republ iek Tunesie 

Inr icht ing van een s tor tp laats in Gabès 
voo r gipsslakken die bij de product ie 
van kunstmest on ts taan 
Groupe Chimique Tunisien - GCT 

Versterk ing van het e igen ve rmögen van 
part icul ière onde rnemingen die zieh aan 
het modern iseren zijn en van staatsbedr i jven 
die onlangs zi jn gepr ivat iseerd of die zieh 
in het pr ivat iser ingsproces bev inden . 

53,1 

45,0 

Voorwaardel i jke len ing aan de Banque 
de Déve loppement Economique de Tunisie, 
Banque de Tunisie SA, Compagnie Tunisienne 
d'Investissement et de Financement, Société 
de Part icipations et de Promot ions 
des Investissements, Société d'Investissement 
et de Déve loppement du Centre Ouest, 
Tuninvest Sicar, Tunisie Leasing en 
Tunisie Sicar 30,0 

Versterk ing van het eigen ve rmögen en 
quas i -vermogen van een vennootschap 
die is gespecialiseerd in het beheer 
van zeer luxueuze hotels 
Voorwaardel i jke len ing aan de Banque 
de Tunisie S.A. 4,3 

M a c h r a k l a n d e n 298,3 

Egypte 188,3 

Aanieg van een gasleiding van 
het Suezkanaal naar Meet Nama 
(ten noorden van Caïro) 
Egypt ian Natura l Gas Co. - GASCO __ 28,3 

Technische aanpassing en u i tb re id ing 
van de hoo fd r i oo l - en waterzu iver ings-
ne t ten van Alexandr ie 
Arabische Republiek Egypte 30,0 

Bouw van een hydrokraker en b i jbehorende 
instal lat ies in Suez 
MISR Oll Processing Company SAE 100,0 

Bouw van een luchtscheidingsfabr iek 
voor de product ie van industr iegas 
bi j A lexandr ie 
Messer Gases Dekhei la SAE 5,0 

Financiering van mi l ieu- in f rast ructuren 
in verband met hote lpro jecten en andere 
toerist ische projecten in het zu iden van 
de Sinai en rond de Rode Zee 
Globaal k red ie t aan de Nat iona l Bank 
o f Egypt 25,0 

J o r d a n i e 

Exploi tat ie van de fos faa tmi jn van Eshidiya 
in het zu idoosten 
Jordan Phosphate Mines Company L td 

Bouw van een kunstmest- en d iervoeder-
fabr iek in Agaba 
Kemira Arab Potash Co. L td 

8 0 , 0 

30,0 

30,0 

Bouw van instal lat ies voor de vervaard ig ing 
van b room en b roomder iva ten in Safi, 
op de zuidoever van de Dode Zee 
Jordan Bromine Company L td 20,0 

L i b a n o n 3 0 , 0 

Financiering van industr ië le moderniser ings-
projecten 
Globaal k red ie t aan de Republ iek L ibanon 30,0 

Elders 108,0 

Turkije 90,0 

Ui tbre id ing en herstel van het r ioo lnet 

van Tarsus, aan de zuidkust ; aanieg 
van een regenwaterdra inagesysteem 
en b o u w van een biologisch 
waterzu iver ingss ta t ion 
Republ iek Turki je 38,0 
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Financiering van gecombineerde centrales 
voor de eigen productie van wärmte 
en elektriciteit in de industriesector 
Globaal krediet aan: 
- Sinaiyatirim Bankasi AS (SYKB) 20,0 
- Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 

AS (TSKB) 20,0 

Financiering van deelnemingen in 
beleggingsfondsen 
Voorwaardelijk globaal krediet aan 
de Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 
AS (TSKB) 

Gaza-Westoever 18,0 

12,0 

Herstel van kleine en middelgrote infra
structuren op het gebied van vervoer, 
water, rioleringen en verwerking van 
vaste afvalstoffen in vrij kleine gemeenten 
Palestijnse Nationale Autoriteit 10,0 

Financiering van investeringen van bescheiden 
omvang en tijdelijke deelneming in 
het aandelenkapitaal van de PBC 
Voorwaardelijk globaal krediet aan 
de Palestinian Banking Corp. 8,0 

Afrika, Caribisch Gebied, 
stille Oceaan (ACS) en LGO 

Afr ika 

Oost-Afrika 

Ken ia 

286,9 

94,0 

73,0 

Bouw van een geothermische centrale, 
en aanieg van stroomtransportieidingen 
en bijbehorende onderstations in Nairobi 
Republiek Kenia voor Kenya Power and 
Distribution Company Ltd 

Installatie van een nieuwe productielijn 
voor gegalvaniseerd plaatijzer in 
een fabriek in Mariakani, bij Mombasa 
- Mabati Rolling Mills Ltd_ 

Voorwaardelijke kredieten aan Mabati 
Rolling Mills Ltd 

41,0 

5,0 

4,0 

Financiering van investeringen van bescheiden 
omvang 
Voorwaardelijk globaal krediet aan ABN 
Amro Bank, Barclays Bank of Kenya Ltd, 
Crédit Agricole Indosuez, Development 
Bank of Kenya Ltd, East African Development 
Bank, Industrial Development Bank Ltd, 
Kenya Commercial Bank Ltd, National Bank 
of Kenya Ltd, Stanbic Bank Kenya Ltd en 
Standard Chartered Bank Kenya Ltd 23,0 

Uganda 

Vorming van een tweede vast en mobiel 
telecommunicatienet 
- MTN - Mobile Telephone Network 

Uganda Ltd 

11,0 

Voorwaardelijke lening aan MTN - Mobile 
Telephone Network Uganda Ltd 

- Voorwaardelijke lening aan Development 
Finance Company of Uganda Ltd voor 
MTN - Mobile Telephone Network 
Uganda Ltd 

Tanzan ia 

Financiering van investeringen 
van bescheiden omvang in 
de particulière sector 
Voorwaardelijk globaal krediet aan CRDB 
Bank Ltd, East African Development Bank 
en Stanbic Bank Tanzania Ltd 

6,5 

3,5 

1,0 

9,0 

9,0 

S e y c h e l l e n 1,0 

Renovatie en uitbreiding van het wateropslag-
en -zuiveringsstation „Le Niol", op Mahé, 
het belangrijkste eiland van de archipel 
Voorwaardelijke lening aan de Republiek 
der Seychellen 1,0 

West-Afrika 

Senega l 

Uitbreiding van het nationale 
telecommunicatienet 
Société Nationale des Télécommunications 
du Sénégal 

Verdubbeling van de productiecapaciteit 
van zwavel- en fosforzuur in de fabriek 
van Darou en exploitatie van een nieuwe 
fosfaatmijn in Tobène 
Industries Chimiques du Sénégal - ICS _ 

93,0 

81,0 

18,0 

54,0 

Financiering van investeringen 
van bescheiden omvang 
Voorwaardelijk globaal krediet aan 
de Banque Internationale pour le Commerce 
et l'Industrie du Sénégal, Compagnie Bancaire 
de l'Afrique Occidentale, Crédit Lyonnais 
Sénégal en Société Générale de Banques 
au Sénégal S.A. 8,0 

Financiering van investeringen 
van bescheiden omvang en 
van leasingactiviteiten 
Voorwaardelijk globaal krediet aan Société 
Financière d'Equipement S.A. 

Mauri tanie 

1,0 

6,0 

Exploitatie van granietmijnen in de regio's 
Choum en Atar 
Voorwaardelijk krediet aan Granits et 
Marbres de Mauritanie S.A. 3,0 

Financiering van investeringen 
van bescheiden omvang 
Voorwaardelijk globaal krediet aan Générale 
de Banque de Mauritanie 3,0 

R e g i o n a a l W e s t - A f r i k a 6.0 

Deelneming in het West Africa Enterprise 
Fund gericht op de ontwikkeiing van 
het particulière bedrijfsleven in 
deze regio 
Voorwaardelijk krediet aan West Africa 
Enterprise Fund 6,0 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

341 

560 

60 

396 

430 
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Zuidelijk Afr ika 

M o z a m b i q u e 

84,9 

42,4 

Koppeling van de stroomtransportnetten 
van Zuid-Afrika, Swaziland en Mozambique 
en stroomtoevoer naar de aluminiumsmelterij 
van Mozal in Mozambique 
- Motraco-Companhia de Transmissâo 

de Moçambique Sari 17,4 
- Voorwaardelijke lening aan Electricidade 

de Moçambique 

Modernisering en uitbreiding 
van een spijsolie- en zeepfabriek 
Voorwaardelijke lening aan Companhia 
Industrial do Monapo Sari 

7,0 

1,0 

Renovatie en modernisering van een 
suikerfabriek en een suikerplantage 
ten noorden van Maputo 
- Maragra Açucar Sari _ 

Voorwaardelijke lening aan Maragra 
Açucar Sari 

3,5 

3,5 

Financiering van Investeringen 
van bescheiden omvang 
Voorwaardelijk globaal krediet aan 
Banco Austral Sàrl, Banco Comercial 
de Moçambique Sàrl, Banco Comercial 
e de Investimento, Banco de Fomento, 
Banco International de Moçambique 
en Banco Standard Totta de Moçambique, 
ulc (Moçambique) Sari 

Z i m b a b w e 

Herstel van een deel van het nationale 
elektriciteitstransportnet in het centrum 
en het zuidoosten van het land 
Zimbabwe Electricity Supply Authority 
(ZESA) 

10,0 

13.5 

12,0 

Inrichting en exploitatie van een open 
kopermijn in Sanyati 
Voorwaardelijk krediet aan Munyati Mining 
Company Ltd 1,5 

Namibie 13,0 

Modernisering en uitbreiding van 
de watervoorziening, rioolstelsels, 
stroomdistributie en wegenwerken 
in Windhoek 
- Republiek Namibie 10,5 
- Voorwaardelijke lening aan de Republiek 

Namibie voor de stad Windhoek 2,5 

M a d a g a s k a r 9,0 

Bouw van een garnalenkwekerlj 
Voorwaardelijke lening aan de Société 
Aquaculture de la Mahajamba 1,0 

Financiering van investeringen 
van bescheiden omvang 
Voorwaardelijk globaal krediet aan BFV-
Société générale, Bangue Malgache 
de l'Océan Indien (BMOI), BNI - Crédit 
Lyonnnais Madagascar en Union 
Commercial Bank (UCB) 

S w a z i l a n d 

Koppeling van de stroomtransportnetten 
van Zuid-Afrika, Swaziland en 
Mozambique en stroomtoevoer 
naar de aluminiumsmelterij 
van MozaI in Mozambique 
Voorwaardelijke lening aan Swaziland 
Electricity Board 

7.0 

7,0 

CentraaI-Equatoriaal Afr ika 

K a m e r o e n 

75,0 

15,0 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang in de particulière 
sector 
- Globaal krediet aan de Banque Internationale 

du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit, 
SCB Crédit Lyonnais Cameroun en 
Standard Chartered Bank Cameroon SA 

- Voorwaardelijk globaal krediet aan de 
Banque Internationale du Cameroun 
pour l'Epargne et le Crédit SCB Crédit 
Lyonnais Cameroun en Standard 
Chartered Bank Cameroon SA 

5,0 

10,0 

Car ib isch G e b i e d 

Haïti 

Herstel en uitbreiding van het water-
toevoernet van Pétion-Ville 
Voorwaardelijke lening aan de Republiek 
Haïti voor de Centrale Autonome 
Métropolitaine d'Eau Potable 

28 ,3 

16,0 

16,0 

D o m i n i c a 

Bouw van een warmtekrachtcentrale in 
Tarou Cliffs, in het westen van het eiland 
Dominica 

R e g i o n a a l Car ïb isch G e b i e d 

10,0 

10,0 

2,0 

Deelneming in het kapitaal van Tiona Fund 
voor de financiering van het kapitaal of 
van quasi-kapitaal van kleine particulière 
ondernemingen 2,0 

T r i n i d a d e n T o b a g o 0,3 

Uitvoerbaarheidsonderzoek naar 
de oprichting van een instituut 
voor het verstrekken van microkredieten 
Voorwaardelijke lening aan de Development 
Finance Ltd DFC 0,3 

St i l l e Oceaan 

V a n u a t u 

Modernisering van de belangrijkste 
luchthaven van het land in Port-Vila 
op het eiland Efate 
Voorwaardelijke lening aan de Republiek 
Vanuatu 

Kiribat i 

7,0 

5,0 

5,0 

2,0 

Financiering van investeringen 
van bescheiden omvang 
- Voorwaardelijk krediet aan de Republiek 

Kiribati 0,5 
- Voorwaardelijk krediet aan de Development 

Bank of Kiribati 1,5 

LGO 19,0 

Frans P o l y n é s i e 10,0 

Financiering van investeringen 
van bescheiden omvang 
- Globaal krediet aan de Banque Socredo _ 5,0 
- Voorwaardelijk globaal krediet aan 

de Banque Socredo 5,0 

B r i t se M a a g d e n e i l a n d e n 5 , 0 

Uitbreiding van de intemationale luchthaven 
op het eiland Beef 
Britse Maagdeneilanden 5,0 
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A r u b a 2,5 

Financiering van investeringen 
van bescheiden omvang 
- Globaal krediet aan de Aruban Investment 

Bank 2,0 
- Voorwaardelijk globaal krediet aan 

de Aruban Investment Bank NV 

F a l k l a n d e i l a n d e n 

Uitbreiding van de brandstofopslag-
installaties 
Stanley Services Ltd 

1.5 

1,5 

0,5 

Zuid-Afrika 

Zuid-Afrika 

Uitbreiding van de gasvelden 
van Mossel Bay 
Central Energy Fund 

749,6 

40,0 

Financiering van investeringen van 
bescheiden omvang, vooral in 
de sectoren water en rioleringen 
Globaal krediet aan de Development Bank 
of Southern Africa 50,0 

Koppeling van de stroomtransportnetten 
van Zuid-Afrika, Swaziland en Mozambique 
en stroomtoevoer naar de aluminiumsmelterij 
van Mozal in Mozambique 
Motraco-Companhia de Transmissâo 
de Moçambique Sari 14,6 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

150 

135 

199 

56 

45 

Modernisering en technische aanpassing 
van de tolweg tussen Gauteng en 
Kwazulu - Natal 
N3 Toll Concession (PTY) Ltd 45,0 

Latijns-Amerika en Azië 
Latijns-Amerika en Azië 310,1 

Brazilië 153,7 

Modernisering en uitbreiding van 
een mobilofoonnet in de zuidelijke 
staat Rio Grande do Sul 
Celular CRT SA 57,7 

M e x i c o 26,6 

Bouw en exploitatie van een gasdistributienet 
in de agglomeratie van Mexico-stad 
Consorcio Mexi-Gas 26,6 

T h a ï l a n d 70,0 

Modernisering van bandenfabrieken 
Pirelli Pneus SA 37,0 

Financiering van investeringen 
van bescheiden omvang 
Globaal krediet aan de Banco ABN Amro SA 
en de Banco BBA Creditanstalt SA 59,0 

Bouw en exploitatie van een gasgestookte 
gecombineerde centrale op het industrie
gebied van Chonburi, ten zuidoosten 
van Bangkok 
Bowin Power Company Ltd 70,0 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

310 

362 

378 

45 

288 

R e g i o n a a l - C e n t r a a l A m e r i k a 35,0 

Financiering van wederopbouwprojecten en/of 
van particulière initiatieven in de sectoren 
industrie, dienstverlening, energie, communicatie 
en milieu in de door de cycloon Mitch 
zwaar getroffen gebieden 
Globaal krediet aan de Banco Centroamericano 
de Integraciòn Econòmica 35,0 

Westelijke Balkan 
V o o r m a l i g e J o e g o s l a v i s c h e R e p u b l i e k 
M a c e d o n i e (FYROM) 60,0 

Aanieg van de rondweg rond Skopje en 
verbetering van de noord-zuldverbinding 
Voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonie 60,0 

Ch ina 

Bouw van een zuiveringsstation 
voor de drinkwatervoorziening 
van de stad Chengdu 
(provincie Sechuan) 
Chengdu Generale des Eaux - Marubeni 
Waterworks Co. Ltd 

24,8 

24,8 
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Fax (+39) 06-4287 3438 

Kantoor Athene 
364, Kifissias Ave & 1, Delfon 
GR-152 33 Halandri/Athene 
Tel. (+30) 1-682 4517-9 
Fax (+30) 1-682 4520 

Kantoor Lissabon 
Avenida da Liberdade, 144 -156, 8° 
P-1250 Lissabon 
Tel. (+351)21 342 89 89 
Fax (+351) 21 347 04 87 

Kantoor Londen 
68, Pall Mall 
GB-LondenSVyiY5ES 
Tel.+44 (0)20 7343 1200 
Fax +44 (0) 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) 2-230 98 90 
Fax (+32) 2-230 58 27 

Lay-out: EIB graphic workshop, 
Sabine Tissot 

Foto's: EIB Fototheek library, CE 
Marcel Minnée, La Vie du 
Rail/Besnard, Barilla, Gical, 
Bryan McBurney, Tony 
Stone Images, Benelux 
Press. 

Gedrukt door Ceuterick in Belgi« 
op geiiomologeerd 
Arctic zijdepapier 
"Nordic Swan" 

Nieuwe president in functie 

Sir Brian Unwin heeft in de 

afgelopen maand december in 

een korte overdrachtsceremo-

nie zijn opvolger Philippe 

Maystadt aan het personeel van 

de Bank voorgesteld. Philippe 

Maystadt is sinds 1 januari 2000 

president van de EIB. 

Sir Brian Unwin: 

„Philippe Maystadt komt niet 

alleen met zijn uitstekende re

putatie van jarenlang Belgisch 

minister van Financiën naar de 

Bank, maar ook met zijn erva

ring van voormalig gouverneur 

van de EIB. Hij kent Europa en 

de EIB heel goed en ik weet dat 

hij zieh daarvoor volledig inzet. 

Het respect dat hij internatio

naal geniet als voormalig voor

zitter van het intérim-comité 

van het Internationale Mone-

taire Fonds zal de EIB eveneens 

zeer ten goede komen. De Bank 

bevindt zieh in goede handen." 

De EIB opent een l<antoor In Berlijn 

De EIB opent in aprii een kan

toor in Berlijn. De vertegen-

woordlging van de Bank op de 

„Potsdamer Platz" zal zieh op de 

kredietverlening in Duitsland 

concentreren. 

Meer dan de helft van het 

totaaibedrag van EUR 5,5 miljard 

aan EIB-kredieten in Duitsland is 

gegaan naar investeringen in 

de oostelijke deelstaten, vooral 

naar projecten in de sectoren 

onderwijs, gezondheidszorg en 

stadsvernieuwing. Met name de 

snelle veranderingen in het oos

ten van Duitsland vormen een 

reden voor de opening van dit 

kantoor. Het zal zo gemakkelij

ker worden contacten met de 

lokale overheden en met poten

tiële investeerders te onderhou

den. Het hoofdkantoor van de 

EIB is in Luxemburg gevestigd. 

Nieuwe ElB-dlrecteur 
bij de EBRD 

" i f De heer 

G e r l a n d o 

G e n u a r d i , 

d i r e c t e u r 

H u m a n 

Resource van 

de EIB, volgt de heer Roger 

Lavelle in de raad van bestuur 

van de EBRD op als directeur 

namens de EIB. 

De EIB, medeoprichtend lid van 

de EBRD (Europese Bank voor 

Wederopbouw en Ontwikke

iing), bezit 3% van de aandelen 

van deze in Londen gevestigde 

Philippe Maystadt: 

„Ik voel me zeer gevleid met 

het vertrouwen dat de gouver

neurs mij hebben geschonken 

door mij unaniem aan te wijzen 

als de opvolger van Sir Brian 

Unwin. Het feit dat het voor het 

eerst een onderdaan van een 

klein land is, die aan de Bank 

leiding geeft, mag in mijn ogen 

niet van bijzondere betekenis 

zijn. De president heeft immers 

niet tot taak de belangen van 

zijn land van herkomst te 

behartigen. De president moet 

met de steun van zijn collega's 

in de Directie en in samenwer

king met het voltallige perso

neel alle dossiers behandelen 

en de Bank in staat stellen zieh 

volledig in te zetten voor het 

bereiken van de doelstellingen 

van de Europese Unie." 

Voorts heeft de Bank kantoren 

in Athene, Brüssel, Lissabon, 

Londen, Madrid en Rome. 

organisatie. De taken van de EIB 

en de EBRD vullen elkaar aan en 

beide instellingen werken nauw 

samen in de kandidaat-lidstaten 

van de Europese Unie in Midden-

en Oost-Europa. 

De president van de EIB is een 

van de gouverneurs van de EBRD. 

De heer Gerlando Genuardi is in 

1980 bij de EIB in dienst ge

treden en is sinds 1995 directeur. 

http://www.eib.org
http://infoebei.org

