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Under 1999 lànade Europeiska investeringsbanken u t 

31,8 mil jarder euro t i l l investeringar som främjar Europeiska 

unionens pol i t ik. Pà mö te t i Köln i Juni, bekräftade Europeiska 

rädet EIB:s bidrag t i l i ekonomisk integrat ion och social 

sammanhäl lning och uppmanade banken a t t ta ytter l igare 

ini t iat iv för a t t främja Europeiska unionens hàllbara 

ekonomiska utveckling. 

Av den totala ut iàningen gick 27,8 mil jarder euro t i l l 

investeringar inom Europeiska Unionen, 2,4 mil jarder euro 

t i l l Integrat ionen av kandidat länderna med EU och 

1,6 mil jarder t i l i fö rbät t r ing av utvecklingen i 

Medelhavsomrâdet, länderna i Afr ika, Västindien 

och Stil lahavsomràdet (AVS), Sydafrika, 

Asien och Latinamerika. 

Upplàningen pà kapitalmarknaderna uppgick t i l i 

28,3 mil jarder euro, varav 41 % upplànades mo t 

euroobl igat ioner, vilket understryker EIB.s engagemang 

för euron och bankens stäl lning som den främsta 

icke-statliga emi t tenten pà euromarknaden. 

Banken ökade ocksà sin närvaro pà GBP-

och USD-marknaderna med likvida 

referensemissioner. 

I egenskap av EIB.s ägare bekräftade EU:s medlemsstater 

àter igen si t t s töd för bankens verksamhet, genom a t t öka 

det tecknade kapi ta let t i l i 100 mil jarder euro fra η och 

m e d den 1 j a n u a r i 1999, vi lket höjer lànetaket t i l l 

250 mil jarder euro och gör det möj l ig t för banken 

a t t fortsätta utveckia sin verksamhets omfa t tn ing . 



Infor den euro

peiska pressen 

som samlats 

I Bryssel den 

3 februari 2000 

Philippe Maystadt: 
"Kvalìtet framför 

kvantitet" 

"Balansrakningen för 1999 illustrerar pà ett utmärkt 
satt de àtgarder som genomförts av min företrädare, 
Sir Brian Unwin, som under sina sju àr som ordförande 
(1.4.1993-31.12.1999) lyckats gora banken till en viktig 
aktör när det gäller att genomföra Europeiska unionens 
Politik, vare sig det handlar om det framgângsrika 
införandet av euron, förstärkningen av den ekonomiska 
och sodala sammanhàllningen i den ekonomiska och 
moneterà Unionen eller att förbereda utvidgningen. " 

"Jag är ocksä glad att kunna saga 

att denna avgörande roll för ban

ken fullständigt erkänns av med-

lemsstaterna, och av unionens insti

tutioner som vi har ett nära 

samarbete med. Ett bevis pâ detta 

är att vi ökade värt kapital t i l i 100 

miljarder den 1 januari 1999-vi lket 

gav banken den nödvändiga grün

den för att utveckia verksamheten: 

bankens utlaningsmandat utanför 

Unionen förnyades nyligen, genom 

beslut av rädet och Europaparla-

mentet, med ett nytt rekordbelopp 

om 18,4 miljarder euro för de kom

mende sju âren, och slutligen har vi 

slutsatserna frân Europeiska rädet i 

Berlin och Köln (mars och juni 1999) 

som betonar EIB:s ätgärder til i stöd 

för tillväxt och sysselsättning i 

Europa, samtidigt som man skisse-

rar bankens framtidsutsikter för att 

ytterligare fördjupa dess ätgärder 

pâ omrâdet." 

Främja 

euron 

"EIB är Europas 

största icke-stat

liga läntagare 

och har sedan 

1996 lämnat stöd til i valutaunio-

nens olika etapper och til i det 

framgângsrika införandet av den 

gemensamma valutan euro. 

Redan i början av 1999 erbjöd EIB 

euromarknaden bade strukturera-

de transaktioner som motsvarade 

investerarnas specifika behov, och 

ett ramavtal om emission av EARN, 

en referens för stora emissioner. 

Malsättningen med avtalet är att 

marknaden, under öppna och kor-

rekta förhällanden som omfattar 

heia spektrat av räntesatser och 

betalningstider, skall kunna erbju-

das ett förstklassigt alternativ t i l i 

statliga emissioner. Vi tror att vi 

uppnätt denna mälsättning genom 

en "pool" pâ over 24 miljarder 

euro i sju referensemissioner." 

Öka den 

ekonomiska 

och sociala 

samman

hàllningen 

Ι Unionen 

"Till stöd för t i l l 

växt och syssel

sättning i Unio

nen har banken 

avsatt 3,3 miljar

der euro för f i -

nansiering av ca 

12 000 investe-

' ringar i sma och 

medelstora företag i Europa (80 % 

är belägna inom ett omräde för regi

onal utveckling) och tili egenkapital 

i innovativa smâ och medelstora 

företag, med närmare 40 transaktio

ner som genomförts i partnerskap 

med den europeiska banksektorn. 

Vi förbereder ocksä en ny struktur 

om en miljard euro för att utveckia 

denna finansiering av riskkapital 

för sma och medelstora företag. 
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EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN 

Banken har ocksâ avsatt nära 1,2 

miljarder t i l l finansiering av ett fyr-

tiotal projekt av större omfattning 

och til l ett hundratal medelstora 

infrastrukturprojekt inom hälso-

och utbildningssektorn. Dessa sek-

torer har hög arbetskraftsintensitet 

och är de som lägger gründen för 

vara framtida samhällen. 

Eftersom en dynamisk ekonomi 

kräver effektiva kommunikations-

vägar som tar hänsyn til l miljön har 

EIB fortsatt sina ansträngningar 

inom tvä sektorer som är av euro-

pelskt intresse, nämligen transeu-

ropeiska nät (TEN) och miljö. Under 

1999 har banken avsatt over 10 mil

jarder euro ti l l nät och infrastruk

tur av europeiskt intresse. Under 

mer an ett decennium har banken 

varit den största bankfinansiären 

för de transeuropeiska näten. 

Parallellt har EIB fördjupat sina 

ätgärder til i förmän för skydd av 

miljö och stadsmiijö med over 6,2 

miljarder i är." 

Förbereda 

utvidgningen 

"Det är i kan

didatländerna 

1 Central- och 

Osteuropa och pâ Cypern - dar EIB 

är den avgjort största multilaterale 

finansieringskällan - som satsning-

arna har varit störst, säväl när det 

gäller volym (2,4 miljarder euro 

1999) som kvalitet. 

Till att börja med beror detta pâ 

att större delen av finansieringen 

(1,5 miljarder av 2,4) har genom

förts inom ramen för "f inan-

sieringsordningen för stöd inför 

anslutning", dvs pâ bankens egen 

risk och utan garanti frân gemen-

skapens budget. Detta är ett exem-

pel pâ bankens strävan efter att 

spela en avgörande roll i dessa län

ders förberedelser för medlemskap 

i Unionen. 

Den andrà kvalltetsaspekten som 

jag skulle vilja nämna är den grad-

visa utvecklingen av bankens verk-

samhetsportfölj i dessa lander. 

Efter nära t io ars verksamhet 1 

Central- och Osteuropa har banken 

nu möjlighet att stödja projekt av 

ett annat slag an vad man tidigare 

satsat pä, enligt önskemal frân de 

europeiska râden och frân dessa 

lander, nämligen: infrastruktur för 

transport. Dessa kommer även fort-

sättningsvis att vara en viktig del av 

vèr verksamhet, pâ grund av län-

dernas enorma behov pâ omrâdet. 

Parallellt med detta noterar man 

dock en ökning av vär finansiering 

när det gäller projekt inom indus-

tr in eller för förbättr ing av livskva-

litet, som för närvarande utgör mer 

an 51 % av vara utestâende lân i 

Central- och Osteuropa, medan 

enbart miljöprojekt utgör 16 % av 

vâr finansiering. 

Banken är fast besluten - och jag 

skall personllgen se til l det - att 

fortsätta sin verksamhet i samma 

riktning och anpassa sin organisa

t ion i konsekvens därmed." 

n, , I "En av mina prio-
Oppenhet ^ ,, ,, 

•̂ •̂  ritenngar blir att 
och d i a l o g öka bankens när

varo pâ den in-

stltutionella scenen, sâvâl inom 

gemenskapen som internationellt. 

Jag noterar - och det gläder mig -

att det nästan aidrig forekommer 

nâgra möten i Europeiska râdet 

utan att man riktar sig ti l l bankens 

formâga att ingripa och förnya, för 

att stödja en rad uppdrag som 

bidrar t i l l en harmonisk utveckling 

av Unionen. 

Men jag noterar ocksä att vissa miss-

förständ uppstâr, exempelvis beträf-

fande villkoren för hur Byrän för 

bedrägeribekämpning (OLAF) kon

trollerar banken. Detta beror pâ att 

banken inte alltid lyckats gora sin 

unika position känd: nämligen att 

den bade är en europeisk Institution 

som är fullständigt integrerad i uni

onens tjänst och samtidigt en insti

tut ion som har marknadskrav, vilka 

gör att den mäste behälla vissa 

aspekter av sin sjäivständighet. 

Därför förefaller det för mig som 

om vi mäste vara mer "pro-aktiva" 

och tydiigt uttrycka vad som är 

möjligt att gora, för att mer effek

t iv ! stödja unionens olika politik-

omräden och samtidigt leva upp ti l i 

de krav som stalls pâ oss. 

Jag kommer därför inom kort att ta 

olika initiativ för att förstärka den 

institutionella dialogen med kom-

missionen, rädet och Europaparla-

mentet för att EIB:s ätgärder skall 

bli mer transparente och lattare att 

första för vara olika samarbetspart-

Kvalitet 

framför 

kvantitet 

"Vi skall inte satsa 

pä en kvantitativ 

tillväxt. Det är sna-

rare tillväxt i ter

mer av kvalitet som 

jag vili betona. Vi mäste vara myck-

et uppmärksamma sä att vara lân 

pâ basta satt utnyttjas för de 

mâlsâttningar som ställts upp för 

oss, i synnerhet att stärke EU:s eko

nomiska och sociale sammanhäll

ning och förbereda kandidatlän-

dernas medlemskap." 

Jag planerar 

att förstärka 

den 

institutionella 

dialogen med 

kommissionen, 

rädet och 

Europa-

parlamentet 

förattEIB:s 

ätgärder skall 

bli mer 

transparenta 

och lattare 

att första 
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Huvudpunkter under 1999: 

Finansiering inom Europeiska Unionen 

• 68 % gick till projekt i stödomräden, dar sär-
skild vikt lades vid sammanhallningsländerna 

• Särskild insats för smâ och medelstora företi^s 
investeringar, även genom riskkapital 

• öka t stöd för transeuropeiska nät (TEN) och 
annan Infrastruktur 

Finansiering utanfbr Europeiska Unionen 

• Särskild vikt lades vid anslutningsprocessen i 
kandidadändema, dvs. de 10 länderna i Cen
tral- och Osteuropa samt Cypern 

• Förberedelse av ett särskilt utlaningsprogram 
för infrastruktur för sydöstra Europa 

Förberedelse av stöd för âteruppbyggnadsarbe-
tet i de jordbävningsdrabbade omradena i 
Turkiet 

Uppläning 

• Cirka 90 % av upplâningsverksamheten (innan 
sv^^appar) i EUR, GBP och USD 

• Banken fortsätter sin euroinriktade strategi, i 
syimerhet genom den nya EARN-mekanismen 
(Euro Area Reference Note) - 24 miljarder euro 
i euronoterade referensemissioner 

• Fortsatt stöd för kapitalmarknaderna i de cen
tral- och östeuropeiska kandidatländerna 

Regional 
utveckling 
17 mil jarder EUR (') 

I överensstämmelse med EIB:s hu-

vuduppgift som är att stödja regio

ner vers ekonomiska utveckling slä-

per efter, tillhendahölls 12,5 mil

jarder euro i individuelle lân til l 

stora projekt 1 stödomreden. Detta 

Industri och 
jordbruk 

Stads-
förnyelse 

motsvarar mer an tvä tredjedeler 

av de semmenlegda individuelle 

länen inom Europeiske Unionen. 

7 miljarder euro gick til i infrastruk

turprojekt. Dessutom lades särskild 

vikt vid investeringar av smaföre-

tag och lokale myndigheter, dar 

cirke 4,6 miljerder euro til lhenda

hölls för smâskalig infrastruktur 

samt smä och medelstora företegs 

investeringer under globale läne-

arrengemang. Den semmanlagda 

utiàningen i stödomräden uppgick 

därmed til i 17 miljerder euro. 

Län tili investeringar för att utjäm-

ne regionela skillnader i samman

hallningsländerna, särskilt Grek-

lend, Spenien och Portugel, ökede 

tili over 7 miljarder euro och lânen i 

(') Eftersom vissa finansleringar uppfyller 
fiera EU-mâl, skulle en sammanräkning av 
rubrikerna vara missvisande. 
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Utiàningen inom Europeiska Unionen 

Tyskiands òstra delstater uppgick 

til l 2,8 miljarder euro. 

Infrastruktur av 
europeiskt intresse 
10 miljarder EUR 

EIB är den störste kellen ti l l benk-

finensiering för trenseuropeiske 

nät (TEN) för transport, energi och 

telekommunikation samt övriga 

nät för kommunikationsinfrastruk-

tur, som är avgörande för Inte

grationen av Europeiske unionens 

och kandidetländernes ekonomier. 

Inom Europeiska Unionen lânede 

benken ut cirka 10 miljarder euro 

för kommunikationsinfrastruktur, 

inkluderande 2,4 miljarder för tele

kommunikation. I slutet av 1999 

uppgick beviljade län för priorite-

rade TEN-projekt för transport och 

energi - som identifierades av 

Europeiska rädet i Essen i december 

1994 - ti l i 12 miljarder euro, inklu

derande 1,5 miljerder euro för nät 

som stracker sig in i de centrel- och 

östeuropeiske kendidetländerna. 

Mobiltelefon 
Utbildning 
och hälsa 

Järnvägar 

Flyg- och 
sjötransporter Vagar och 

motorvägar 

Energi 
2,6 miljarder EUR 

Merparten ev EIB:s lân för ener-

giprojekt gick ti l i investeringer i 

rationell envändning ev energi, 

inkluderende kombikreftverk och 

projekt för en effektiv energiför-

sörjning. 

Smâ och medelstora företag 3,3 miljarder EUR 

Som svar pä den särskilda vikt som EU faster vid skapandet av 

sysselsättning och innovation, har EIB ökat sin finansiering av 

investeringar som genomförs av smâ och medelstora företag. 

Under den traditionella globala linefinansieringen (i stört sett 

kreditlinjer tili förmedlande finansinstitut) ökade utiàningen 

tili stöd för smâ och medelstora företags investeringar tili 2,8 

miljarder euro för 11 500 smâ och medelstora företag, varav 

80 % i stödomräden. 

Samtidigt stödde banken innovativa och sysselsättningsskapan-

de smâ och medelstora företag genom riskkapitalfinansiering 

under sitt "riskkapitalfönster för smâ och medelstora företag". 

Detta introducerades i slutet av 1997 som en del av bankens 

Amsterdam-handlingsprogram (ASAP), som upprättades för att 

stödja Europeiska râdets resolution i Amsterdam om tillväxt 

och sysselsättning. I juni 1999 godkände bankens râd en 

ökning av reserven tili 1 miljard euro för att täcka risker 

förknippade med bankens risk-

kapitaltransaktioner, som finan-

sieras frân bankens resultatöver-

skott. Hittills har banken god-

känt over 1 miljard euro för 

cirka 40 riskkapitalfonder i heia 

Europeiska union, varav 470 mil

joner euro under 1999. 

En del av detta belopp finan-

sierades genom Europeiska fi-

nansieringsordningen för tekno-

logi (ETF). ETF, som förvaltas 

av bankens närstaende institut 

Europeiska investeringsfonden 

(EIF), fungerar som en inves-

teringsfond för specialiserade 

fonder som tiilhandahâller kapi

tal tili högteknoiogiska smâ och 

medelstora företag. 1999 för-

dubblade EIB sin finansiering tili ETF tili 250 miljoner euro. I 

överensstämmelse med dess växande roll i att stödja Europas 

riskkapitalindustri, har banken ocksä blivit associerad medlem i 

"European Venture Capital Association" (EVCA). 
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U t b i l d n i n g och hälsa 1,2 mil jarder E U R 

Till stöd för EU:s politik att främja investeringar i humankapi

tal lânade EIB ut 570 miljoner euro i direkta lân till projekt i 

de "sociala" sektorerna utbildning och hälsa. Merparten av 

dessa lân gällde infrastruktur för utbildning och sjukhus. 

Manga av dessa lân gick tili nationella projekt och program, 

och vissa projekt omfattade partnerskap mellan den offentliga 

och privata sektorn. Banken finansierade ocksä smâskaliga 

projekt genom globala lânearrangemang, vilket gjorde att den 

totala utiàningen för utbildning och hälsa uppgick tili 1,2 mil

jarder euro. 

EIB:s verksamhet tili stöd för humankapitalsektorerna utbild

ning och hälsa utvecklades som en del av bankens Amsterdam-

handlingsprogram. Efter bankens radsmöte i juni 1999 inte-

grerades utbildning och hälsa i bankens reguljära utlânings-

verksamhet. EIB stärkte sin sakkunskap pâ dessa relativt nya 

omrâden genom samarbete med OECD i utbildningssektorn 

och med W H O i hälsosektorn. Banken är ocksä aktivt engage-

rad i "European Observatory on Health Care Systems", som 

har som mälsättning att samla erfarenhet av - och sprida infor

mation om - verktyg för offentlig policy som är relevanta för 

hälsosektorn. 

EIB stärkte 

sin sakkunskap 

pâ dessa 

relativt nya 

omrâden 

genom samarbete 

med OECD 

i utbildningssektorn 

och med WHO 

i hälsosektorn 

Miljöskydd 
6,2 miljarder EUR 

Benken upprätthöll sin store utlâ-

ningsvolym för projekt som skyd-

dar och förbättrar miljön och stads-

miljön. Av 4,5 miljarder euro i di

rekta län gick cirka 45 % til i vatten-

och avioppsbehandlingsprojekt, 

over 40 % til l projekt som förbätt-

rer stadsmiijön, särskilt kollektiv-

Utveckling av 
egna resurser 

> 

Diversi-
fiering av 
import 

Rationeilt 
energiutnyttjande 

trefik och bostäder. Den resterande 

delen gick huvudsakligen til i in

vesteringar som avser bekämpning 

av luftföroreningar. Dessutom gick 

cirka 1,7 miljarder euro i globale 

lân til l smâ offentliga projekt inom 

omrâdet miljöskydd. 

Dessutom gynnades miljön även av 

mange endre projekt som EIB 

finensierede, i synnerhet investe

ringer som leder ti l l en mer ratio

nell envändning av energi, effek

tivere infrastruktursetsningar - in

Banken 

upprätthöll 

sin stora 

utiâningsvolym 

för projekt som 

skyddar och 

förbättrar miljön 

och stadsmiijön 
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EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN 
Utiàningen inom Europeiska unionen 

kluderande smâskalige projekt 

drivna av lokale myndigheter. I 

industrisektorn evsâg projekten 

Introduktion ev mindre förorenan-

de fabriksanläggningar och mer 

avancerad teknologi. 

Vatten-
hantering 

Avfalls-
hantering 

Bekämpning av 
luftföroreningar 

Stads-
förnyelse 

Stadstrans-
porter 

Industrins 
konkurrenskra ft 
750 m i l j o n e r EUR 

Individuella län avsedda att ytterli

gare stärke den europeiska indus

trins internatlonella konkurrens-

kraft uppgick til l 750 miljoner euro, 

varav 95 % gick t i l l investeringspro-

jekt i stödomräden. Projekt i pep-

persindustrin och elektronikprojekt 

drog särskilt nytta av ElB-finansie-

ring under 1999. 

Övrigt 

Âteruppbyggnad efter jordbävningarna i Grekland och Turkiet 

Grekland: Banken beviljade en lâneordning pâ 
900 miljoner euro i katastrofhjälp för âterupp-
byggnaden i Atens storstadsomrâde, som drab-
bades av en större jordbävning i September. Lân 
för âteruppbyggnaden av industrianläggningar 
och anläggningar i städer samt bostäder kom
mer att tillhandahâllas under en tvâ-treârs-
period, dar de första 300 miljonerna avtalades 
under 1999. 

Ytterligare 1 miljon euro donerades för brâds-
kande âteruppbyggnad av skolbyggnader. 

Turkiet: Efter de ödeläggande jordbävningarna 
i Turkiet, donerade EIB i September 1 miljon 
euro i bidrag för âteruppbyggnaden av ett barn-
hem. 

Banken vantar att emotta ett särskilt treârigt 
utlaningsmandat pâ 600 miljoner euro för att 
finansiera arbetet med att ersätta, âterskapa och 
âteruppbygga infrastruktur pâ mark och under 
jord, industrianläggningar och smâ och medel
stora företag samt stadsinfrastruktur och 
bostäder. 
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Finansiering utanför 
Europeisl<a unionen 

EIBär 

den enskilt 

största 

kalian till 

internationell 

finansiering 

i kandidat

länderna, 

dvs. länderna 

i Central- och 

Osteuropa 

samt Cypern 

Lânetrensaktionerne utenför EU, 

som totelt uppgick til l 4 miljerder 

euro, omfattede 3,8 miljarder euro 

i lan frân EIB:s egne medel och 200 

miljoner i riskkapitaltransaktioner 

frân Europeiska unionens och med-

lemsstaternas budgetmedel. 

De tillgängliga lenebeloppen under 

bankens utleningsmendet för län-

derne i Centrel- och Östeurope, 

icke-medlemssteter i Medelhevsom-

râdet, Sydefrike, Asien och Letin-

emerike hede tilldelets i slutet ev 

1999. Nye utlaningsmandat som 

uppger tili 18,4 miljarder euro för 

Perioden 2000-2007 beviljades i slu

tet ev 1999. 

Stöd inför 
anslutningen 
2,4 miljarder EUR 

EIB är den enskilt största källan til i 

internationell finansiering i kan-

didetländerne, dvs. länderne i Cen

trel- och Östeurope samt Cypern, 

dar benkens utiening inriktes pä 

ett stödja Europeiska unionens 

politik inför anslutningen. I de t io 

centrel- och östeuropeiske länder

ne verkede benken genom sitt 

generelle utlaningsmandat för 

regionen pâ 3,5 miljarder euro och 

den treerige finensieringsordning-

Finansiering i andrà 
Partnerländer 1999 

Globala län Energi 

Industri 
och 

tjänster 

en för stöd inför enslutningen 

(inkluderende Cypern) pâ 3,5 mil

jerder euro. 

Forra âret genomfördes merparten 

av bankens u t l ln ing (1,5 miljarder 

euro) under finansieringsordning-

en för stöd inför enslutningen, som 

helt och hallet finansieras frân ban

kens egna medel och inte täcks av 

nägon EU-garanti. Bade det gene

relle utleningsmendetet och finen-

sieringsordningen för stöd inför 

enslutningen löper ut den 31 jenu-

eri 2000. En ny utöked finensie-

ringsordning för stöd inför enslut

ningen pä 8,5 miljarder euro för 

2000-2003 godkändes ev benkens 

räd i jenuari 2000. Dessutom god

kändes ett nytt utlaningsmandat 

frân EU för de central- och östeuro

peiska länderne för perioden 2000-

2007 (inkluderende mendeten för 

f.d. jugoslaviska republiken Make

donien och Bosnien-Hercegovina), 

som uppgär til i totelt 8,7 miljerder 

euro. Desse betydende nya lânebe-

lopp kommer ett gora det möjligt 

för banken att fortsätta sitt kraft-

fulla stöd för utvecklingen i kandi

datländerna. 

I enlighet med prioriteringarna i 

partnerskepsevtelen mellen EU och 

kandidatländerna, inriktas EIB:s län 

pä projekt som integrerer och 

minskar skillnaden mellan kandi-

detländerne och Europeiska Unio

nen, särskilt genom att främja 

moderniseringen ev ekonomierna 
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EUROPEISKA INVESTERINCiSBANKEN 

Finansiering utanför Europeiska unionen 

Förnyad ram för framtida ätgärder 

I sin strävan efter att Unionen skall fortsätta 
att lämna ekonomiskt stöd utanlör Unionen 
beslutade rädet den 22 december 1999 om 
en ny garanti för EIB:s lân. Den nya garantin 
skall tillämpas pâ lân som beviljas from den 

1 februari 2000 (1 juli 2000 för Sydafrika). 
Garantin innebär att en allmän garanti pâ 
65 % beviljas ur gemenskapens allmänna 
budget för alla lân upp till ett gcnerellt tak 
pâ 18,410 miljarder. 

Beloppen ßirdelar sig enligtföljande: 

- länderna i Central- och Osteuropa 
- länderna i Medelhavsomrâdet 
- länderna i Latinamerika och Asien 
- Sydafrika 

Miljoner euro 

8 680 
6 425 
2 480 

825 

1 november 1999 godkände bankens styrelse ocksä 
en ny finansieringsordning för stöd inför an
slutningen med ett vägledande belopp pâ 8 500 
miljoner för perioden 2000—2003. Ordningen 
finansieras helt genom bankens egna resurser och 
skall finansiera projekt 1 tio kandidatländer i 
Central- och Osteuropa samt pâ Cypern och 
Malta, och omlattas alltsâ inte av gemenskapens 
garanti. Den kommer att granskas regelbundet och 
godkändes av bankens râd den 4 januari 2000. 

I december 1999 beslutade Europeiska rädet i 
Helsingfors att inleda anslutningsförhandlingar 
med Bulgarien, Litauen, Rumänien, Slovakien 
och Malta och att erkänna Turkiet som kandidat-
land. 

och ätgärder för införandet av EU:s 

regelverk för ett höje stenderden i 

kandidatländerna til i gemenskaps-

nivä. Under 1999 lades en ökad vikt 

vid projekt som förbättrar livskvali-

teten samt projekt som främjar sys-

selsättningen. Cirke 700 miljoner 

euro gick til i verierende projekt 

som förbättrer stedsmiijön och mil

jön, skapar t i l l förl i t l ige och hâllbe-

re energileveranser och som stödjer 

investeringer i industrin och smä 

och medelstore företag. De övriga 

1,5 miljarderna gick ti l i transportin-

frastruktur, särskilt järnvägsförbin-

delser (32 %), vagar och motorvä

gar (55 %) samt 13 % til i projekt 

för spärbunden kollektivtrefik i 

stadsomraden och flygtransport. 

Telekommuniketionsprojekt finan-

sierades med 135 miljoner euro. 

I Central- och Osteuropa samarbe-

tar banken näre med Europeiska 

kommissionen, som handhar Euro

peiska unionens PHARE-progrem, 

semt med andre internatlonella 

finansinstitut, i synnerhet Europeis

ke benken för âteruppbyggnad och 

utveckling och Världsbanken. 

Ateruppbyggnad 
i sydöstra Europa 

EIB deltar i den internationella 

gemenskapens äteruppbyggneds-

program för Balken efter kriget, 

genom att dre nytta ev sin länga 

erfarenhet av verksamhet i regio

nen sedan slutet av 1970-talet. 

Benken medundertecknade "Stabi-

litetspekten för sydöstra Europa" 

och i juni 1999 upprättade banken 

Arbetsgruppen för Balken för ett 

utvärdera investeringsbehoven och 

identifiera prioriterede projekt, 

särskilt projekt som avser trens-

port- och telekommunikations-

infrastruktur och projekt i energi-

sektorn. Arbetsgruppen samordnar 

ocksä EIB:s verksamhet med 

Europeiska kommissionen, samord-

naren för stabilitetspekten och de 

övrige internetionella finansinsti-

tuten som arbeter med âterupp

byggnaden av Balkan. 
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För närvarande finensierer EIB pro

jekt för eteruppbyggned ev infra

struktur i Albanien, Bosnien-Her

cegovina och f.d. jugoslaviska 

republiken Makedonien. En kort 

t id efter Kosovokrigets slut, f inan

sierade EIB större vägutvecklings-

projekt i f .d. jugoslaviska republi

ken Makedonien som utgör viktiga 

bestândsdelar i âteruppbyggnads-

insatsen för Balken efter kriget. 

Banken donerede 600 000 euro i 

humenitärt biständ för Kosovo-

flyktninger genom internetionella 

humanitäre orgenisationer. 

Världsbanken 1990, her EIB til lhen-

dehellit 11,5 miljoner euro för cirke 

80 studier. METAP:s syfte är att 

stoppa den oroväckande försäm-

ringen ev neturresurserne i regio

nen genom ett finansiera genom-

förbarhetsstudier gällande miljö

projekt och främje uppbyggneden 

av institutionell kapacitet pâ mil-

jöomrädet. 

AVS-länderna 
och ULI 
340 mil joner EUR 

företeg. Semtidigt koncentrerede 

banken sina insatser pâ infrestruk-

turprojekt inom omradena ener-

giproduktion och -överföring (cirka 

100 miljoner euro), kommunika-

t ion (närmare 45 miljoner euro) 

och bantering av vattenresurser i 

stadsomraden (cirke 25 miljoner 

euro). Angäende situetionen efter 

Lomekonventionerna är det plane-

ret ett EIB skall administrera en 

ruilende investeringsordning pä 

grundlag av Europeiska utvecklings-

fondens medel, som skall ersätta 

nuvarande riskkepitel. 

Partnerskapet Europa-
Medelhavsländerna 
800 mi l joner EUR 

EIB:s insetser ti l i stöd för partner

skapet Europa-Medelhavsländerna 

inriktades pä att understödja den 

ekonomiska liberaliseringen i re

gionen. Särskild vikt lades vid inve

steringar som främjar utvecklingen 

av private företeg och modernise

ringen av den lokale finanssektorn. 

335 miljoner euro ev totelt 800 mil

joner (exklusive Cypern) gick til i 

investeringsprojekt i industrin, me

dan 150 miljoner euro ställdes til i 

förfogande för smä och medelstore 

företags projekt och mindre, 

offentliga inftastrukturer via lokale 

pertnerbenker. 

Ett annat viktigt omräde ver mil

jöskydd, i synnerhet henteringen 

ev otillräckliga vattenresurser, som 

anslogs 125 miljoner euro i lân. 

Mil jöprojekt i energisektorn och 

kemiindustrin stod ocksä i fokus för 

EIB:s verksamhet (och enslogs over 

200 miljoner euro). EIB ti i lhan

dahâller dessutom medel för för-

studier för miljöprojekt, särskilt 

avioppsnät och rening av avlopp-

svatten under programmet för tek-

niskt biständ i Medelhavsomrâdet 

(METAP). Sedan METAP introdu

cerades gemensemt av EIB och 

EIB fortsatte att lägga särskild vikt 

vid investeringar i den private sek

torn och utiâning genom lokale 

banker och andre finensinstitut i 

länderne i Afrika, Västindien och 

Stillahavsomràdet (AVS) och i de 

utomeuropeiska länderna och ter-

ritorierna (ULT) som är knutna til i 

visse medlemsstater. Hälften av 

den totale utiàningen pâ 340 miljo

ner euro (varav 145 miljoner i risk

kepitel) gick til i bade stora och smâ 

Finansiering i andrà 
Partnerländer 1999 

Energi 

Industri 
och tjänster 

Vattenhantering 
och diverse 

Sydafrika 
150 mil joner EUR 

En tredjedel av utiàningen pâ 150 

miljoner euro i Sydafrika gick ti l l 

energiprojekt, meden trensport-

infrastruktur och smä offentliga 

investeringar - särskilt vatten- och 

avioppshentering - erhöll en tred

jedel vardera. 

Asien och 
Latinamerika 
310 mil joner EUR 

I Asien och Latinamerike ver EIB:s 

insatser inriktade pâ investeringar 

av ömsesidigt intresse för det 

berörda landet och Europeiska Uni

onen, som semmenför lokale och 

europeiska företag och omfetter 

europeisk teknologi- och kunskeps-

överföring eller semerbete pä 

omrädene miljöskydd och energi. 

Benken lânede ocksâ ut 35 miljoner 

euro i katastrofbistënd för eter

uppbyggned och initiativ att 

expendere kepeciteten i den priva

ta sektorn i Costa Rica, El Salvedor, 

Guetemela, Honduras och 

Nicaregue efter ödeläggelsen efter 

Orkanen Mitch. Totalt ställdes 215 

miljoner euro til l förfogande i 

Latinemerika, medan projekt i 

Asien erhöll närmere 95 miljoner. 
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EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN 
Upplàning 

Upplâning 

Upplàningen pà kapitalmarknaderna uppgick 
ti l l 28,3 miljarder euro (innan swappar) och 
anskaffades genom 120 transaktioner, inkluderande 
101 emissioner t i l l allmänheten och 19 privata làn. 
64 transaktioner utgör del av emissionsprogram 
för medelfristiga obligationer och ramavtal 
för emissioner Dessa transaktioner ingicks 
i 16 valutor. 

11,6 miljarder (41 %) upplànades i euro, varav mer 
an hälften genomfördes under EARN-mekanismen. 
A t t euron har varit sa framträdande àterspeglar 
EIB.s fortsätta eurostrategi - som introducerades 
1996 för at t stödja skapandet av en likvid och 
brett diversifierad euromarknad - liksom behoven 
av euro för làneutbetalningar. 

Bankens upplàning under 1999 utmärktes ocksà av 
en betydande närvaro pà GBP- and USD-marknader
na, huvudsakligen genom referensemissioner. 
EUR, GBP och USD var de valutor som lànades 
upp mest. De uppgick sammanlagt t i l l cirka 90 % 
av emissionerna innan swappar och 97 % efter 
swappar. 

Upplàningen under 1999 

f 
EUR 

DKK 
GBP 

GRD 
SEK 

Totalt 

Mi 

övriga 
EU-valutor 

Totalt EU-valutor 

AUD 
CAD 
CHF 
CZK 
H KD 
HUF 

JPY 
NOK 
N Z D 
SKK 
T W D 
USD 
ZAR 

Totalt 

' 

\ 
\ 

/ 
"-< 

tredje lands 
valutOT 

TOTALT 

Innan swappar 
Ijoner EUR % 

11646 

0 
6 974 

289 
0 

7 263 

18 909 

244 
14 

622 

85 
514 

49 
>>.,753 

190 
- 45 

66 

179 
6 447 

217 

9 425 

28 334 

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 

2,7 
0,7 
0,2 
0,2 
0,6 

22,8 
0,8 

33,3 

100,0 

Efter swappar 
Miljoner EUR % 

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 

8 697 

28 355 

43,8 

0,7 
24,6 

0,1 
0,2 

25,5 

69,3 

0,0 
0,0 
2,2 

0,3 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

27,6 
0,4 

30,7 

100,0 

Euroupp làn ingen 

Utöver skräddarsydda emissioner 

för särskilda grupper av investerere 

introducerede banken, inom 

ramen för sin eurostrategi, EARN-

mekanismen (Euro Area Reference 

Note) i mars 1999. Med malsätt-

ningen att ti l lhandahälle likvidltet, 

transparens och en regelbunden 

utgivning av emissioner t i l i inves-

terere har mekanismen möjl iggjort 

för banken att upprätta den ende 

icke-stetliga avkastningskurven i 

euroomrädet med sju likvide re

ferensemissioner, som uppgär til i 

24 miljerder euro, för varje ränte-

punkt frân 2003 til l 2009 För 

manga löptider utgör desse oblige-

tioner som likvida AAA-rankede 

obligationer huvudalternativet ti l i 

statsobligationer. 

I december 1999 förstärkte EIB sin 

EARN-mekanism genom ett mer 

flexibelt tillvägagängssätt för ut-

givningsmetoderne för att kunna 

anpesse utbudet ti l i den râdende 

efterfrâgen frân investerere. Mini-

mistorleken för en EARN-referense-

mission minskedes frân 2 miljarder 

euro ti l i 1 miljard. Malet beträffan-

de storleken för varje EARN förblir 

3 til i 5 miljarder euro. 

GBP- och 
USD-marknaderna 

Samtidigt som benken bygger upp 

sin ställning pä euromerkneden, är 

dess uppläningsstretegi ett stärke 

sin närvaro pä vissa större och 

mycket likvida marknader utanför 

euroomrädet som GBP- och USD-

marknaderna, dar banken anskef-

fade cirke 50 % av sina medel. Pâ 

desse marknader har EIB uppnätt 

ställningen som referensemittent 

genom att introducere mycket 

stora emissioner och genom ett 

lägge ti l i fungible trencher ti l l t idi

gere trensektioner. Referensemis-
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sionsverksemheten her komplette-

rets med strukturerede trensektio

ner for ett tacke särskilda behov 

som investerere har. EIB erhöll 

mycket fördelaktige villkor, som 

den viderebefordrede til l sina lân-

tegere. 

Kandidatländernas 
marknader 

EIB fortsette sin verksemhet t i l l 

stöd för utbyggneden och interne-

tioneliseringen ev kapitalmarkna-

derne i kendidetländerne i Centrel-

och Östeurope, som stertede 1996 

och som àterspeglar det erbete 

som tidigare gjordes pä markna-

derna i de dâvarande nya med-

lemsländerne Greklend, Portugel 

och Spenien. Benkens banbrytende 

roll under perioden 1996-1998 

omfattade utgivningen av euro-

marknedsobligationer i tjeckiska, 

slovakiska och estländska kronor, 

polske zloty samt ungerska forinter 

som gör det möjligt för banken att 

erbjude lân i de respektive lokela 

velutorne. 1999 introducerade EIB 

ett emissionsprogrem i Tjeckien, 

efter en i stört sett likartad verk

samhet i Ungern under 1998, som 

upprättar langfristige referens

emissioner för detta marknads-

segment. 

Samarbete med övriga 
EU-institutioner 

inkluderende regelbundna avrap-

porteringer om benkens verksem

het ev EIB:s president ti l l utskottet 

för ekonomi, velutefrägor och in-

dustripolitik. 

Kontakter 

med rädet 

har stärkts 

genom 

deltagandet 

av bankens 

president pâ 

Ekofin-râdets 

möten 

Djupt förenkred i Europeiske unio

nens institutionelle remverk, upp-

rätthaller EIB näre kontekter med 

övrige EU-institutioner och orgen, 

särskilt med Europeiska kommissio

nen, Europeiska unionens râd och 

Europeperlementet. 

Kontekterne med Europeperle

mentet har byggts upp over âren. 

Init iativ under 1999 och början av 2000 för at t stärka EIB:s relationer 

med övriga EU-institutioner och organ omfattar: 

• undertecknande av ett samarbetsavtal mellan banken och Europeiske 

kommissionen, som stärker komplementariteten och samstämmig-

heten för deras respektive verksamheter tili stöd för Europeiske 

unionens Strukturpolitik, 

• benkens beslut i november om semarbete med EU:s nya byrâ för 

bedrägeribekämpning (OLAF), särskilt vid undersökninger vid 

misstankar om bedrägeri i all verksamhet i banken som inbegriper 

förvaltning ev EU:s budgetmedel. I jenueri 2000 beslöt Europeiske 

kommissionen att söka utlätande av EU-domstolen gällande OLAF:s 

befogenheter vad beträffar EIB. Under tiden fortsätter EIB att erbeta 

med Europeiska kommissionen för att te frem prektiska arrangemang 

för samarbetet med OLAF och att assistere i bekämpningen ev bedrä

geri, 

• undertecknende ev ett nytt trepartsavtal mellan EIB, Europeiske kom

missionen och Revisionsrätten som styr Revisionsrättens grenskning 

av de trensektioner dar benken envänder EU:s budgetmedel. 

Kontekter med rädet her stärkts 

genom deltagandet ev bankens 

president pä Ekofin-rädets möten. 

EIB upprätthäller omfattende er-

betsreletioner med Europeiske 

kommissionen för ett semordna 

verksamhet som främjer Europeiske 

unionens ekonomiska politik och 

för ett genomföre EU:s samarbets-

och bistândspolitik. EIB samarbetar 

ocksâ med Revisionsrätten och 

kommissionen för ett möjliggöra 

Revisionsrättens kontroll av EU:s 

budgetmedel, som benken förval-

ter. 

êJii^xi ί ! 

Balans-
omslutning 

Per den 31 december 1999 uppgick 

EIB:s belansomslutning ti l i 201,2 

miljarder euro, utestâende upplà

ningen til l 146,2 miljerder EUR och 

utestâende lân til l 178,8 miljerder 

euro. 
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EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN 
Utiàningen inom Europeiska unionen 

Utiàningen inom 
Europeiska unionen 

Slutna làneavtal under 1999 uppgick til l totalt 27 765 miljo
ner, mot 25 116 miljoner 1998, en ökning med 10,5 % (se 
fördelning i nedanstâende tabell). 

Dessa transaktioner finansierades med egna medel, huvud
sakligen upplàningen pà kapitalmarknaderna samt egei 
kapital (inbetalt kapital och reserver). Transaktionerna faller 
under bankens ansvar och redovisas i balansrakningen. 

EIB har ett nära samarbete med ett betydande antal finans
institut och affärsbanken Den sluter med dessa avtal om glo
bala làn som skall finansiera sma och medelstora investering
ar inom industrin och tjänstesektorn, utbildning och hälsa 
samt infrastruktur. Den beviljar även vissa individuella làn 
genom förmedling via finansinstitut och banker. 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

127 765 

25116 

22887 

21018 

18606 

Slutna làneavta l , f ö r d e l n i n g pä 

M 

Belgien 

Denmerk 

Tyskland 
Greklend 

Spenien 

Frankrike 

Irland 

Italien 

Luxemburg 

Nederländerna 

Österrike 

Portugal 

Finland 

Sverige 

Förenade kungariket 

Artikel 18(') 

Europeiska Unionen 

ilj. EUR 

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 

lander 

1999 

% 
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 

Milj. EUR 

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 

1995-1999 

% 
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 

Fotnot: 

De mal för Europeiska unionens polit ik som de 

individuella länen svarar mot anges i marginalen i 

nedanstâende förteckning. Malen anges med 

följande symboler: 

• regional utveckling 

* företagens konkurrenskraft och 

europeisk integration 

+ miljöskydd och stadsförnyelse 

• infrastruktur av gemensamt intresse 

Ύ energimäl 

• utbi ldning 

Om inget särskilt anges avser de globala länen 

samtidigt fiera sektorer och mal. 

Beloppen för projekten i dessa förteckningar 

är uttryckta i miljoner euro. 

(') Projekt av europeiskt intresse utanför medlemsstaternas territorier 
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1998 

1997 

1996 

1995 
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226 

858 

657 

665 

ma 

Belgien 
Avta lade làn: 226 mi l joner 

varav 
Individuel la lân: 77 mi l joner 
Globala lân: 149 mi l joner 

De individuella länen avsag vatten- och avfallshantering (50 miljoner) samt industri (27 mil joner). ι 

Làneavtal under 1999: 

Individuel la làn Globala lari 

Modernisering och utbyggnad av Län tili smä och medelstora investerings-
uppsamlings- och reningsanläggnlngar projekt: 
för avioppsvatten 1 Flandern - KBC Bank N.V. 99.2 
Aquafin N.V. 49.6 + - Banque Bruxelles Lambert S.A. 49.6 

Fabrik för framställning af plastfolle (EVOH) 
1 Antwerpens hamn 
Eval Europe N.V. 27,3 • 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

898 

745 

737 

688 

825 
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Danmark 
Avtalade lân: 898 miljoner 
varav 
Indiv iduel la län: 898 mi l joner 

Làneavtal under 1999: 

De individuel la länen avsäg transport (655 mil joner), te lekommunikat ion (198 mil joner), vat ten- och 

avfallshantering (8 mil joner) samt tjänstesektorn (27 mil joner). 

Individuel la làn 

Modernisering av flottan för kort- och 
medeldistansflyg 
Scandinavian Airline System - SAS 105,4 

Fast broförblndelse för väg- och 
järnvägstrafik mellan Själland och Fyn 
Storebaeltsforbindelsen AIS 342,6 • · 

Fast broförblndelse för väg- och järnvägs
trafik over Öresund mellan Köpenhamn 
och Malmö 
0resundskonsortiet 102,1 

Tunnelbanenät i Köpenhamn 
0restadsselskabet IIS . 115,7 

Modernisering och utbyggnad av det fasta 
telekommunlkatlonsnätet och mobll-
telefoninätet 
Tele Danmark AIS 197,9 

Utbyggnad och modernisering av en 
anläggnlng för behandling av 
kommunalt avfall i Glostrup, 
vaster om Köpenhamns centrum 
Vestforbreending IIS 

Modernisering och automatisering av 
postutdelningssystem och Installation 
av ett nytt automatiserai system 
för utdelning av paket i tio 
postsorteringscentraler 
Post Danmark AIS 

EIB BULLETINEN I - 2 0 0 0 

7,7 Ύ + 

26,8 
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Tyskland 
Avta lade län: 5 534 mi l joner 

varav 
Indiv iduel la lân: 2 292 mi l joner 

Globala lân: 3 220 mi l joner 
Ut län ingsfönst ret fö r smâ och medelstora fö re tag 

under Amsterdam-handl ingsprogrammet : 22 mi l joner 

De individuel la lânen som beviljades avsâg energi (209 mil joner), transport (559 miljoner), vatten-

och avfal lshantering (327 mil joner), samt stadsförnyelse (249 mil joner). Lânen t i l l industrin uppgick ti l l 

597 mil joner och omradena utb i ldn ing och hälsa emot tog 351 miljoner. 

De individuel la lânen t i l l projekt i de östra delstaterna avsâg huvudsakligen utbi ldnings- och hälsosektorn, 

särskilt moderniseringen och renoveringen av sjukhus i delstaterna Mecklenburg-Vorpommern och 

Thüringen samt fö rbät t r ingen av stadsmiijön i Berlin. 

I övr igt finansierades moderniseringen av logistikcentraler för postutdelning bade i de östra delstaterna 

och i resten av landet. 

De individuel la lânen och krediter ur de globala lânen t i l l projekt i de östra delstaterna utgjorde mer an 

50 % av EIB:s tota la insatser i Tyskland under 1999. 

Làneavtal under 1999: 

Individuel la lân 

Modernisering och upprustning av 
överförings- och distributionsnätet 
för elektrlcitet (Thüringen och Bayern) 
Bayernwerk AG 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

5 534 

5168 

3 447 

3 094 

2715 

175,9 B T 

Upprustning och modernisering av einätet 
for mellanspänning i Leipzigomradet 
(Sachsen) 
Energie Sachsen Brandenburg AG 12,4 

Gasledning frân Oornumerslel 
(Nordsjökusten) till Salzwedel 
för leverans av norsk gas 
Netra GmbH Norddeutsche Erdgas 
Transversale 

•Τ 

Motorvägstunnel under floden Elbe 
I Hamburg 
ARCE 4. Röhre Elbtunnel 

20,5 B T 

153,4 

Stadsjärnvägsnät i Saarbrücken 
(Saarland) 
Stadtbahn Saar GmbH 

Tvä motorvägsavsnitt pâ A60 mellan 
Bitburg och Wittlich (Rheinland-Pfalz) 
ARGE A-60 

Motorvägstunnel under Engelberg pä 
motorvägen A81, nära Stuttgart 
(Baden-Württemberg) 
Arbeitsgemeinschaft Engelberg 

Motorvägsavsnitt pâ ringleden I staden 
Farchant (Bayern) 
Arbeitsgemeinschaft "Ortsumgehung 
Farchant" 

Fyrflllg tunnel nära Bremerhaven 
(Niedersachsen) 
ARGE Wesertunnel 
ARGE Weserquerung 

Byggande av en tredje terminal, en 
järnvägsstatlon för höghastighetstäg 
och en parkering vid flygplatsen 
Köln-Bonn (Nordrhein-Westfalen) 
Flughafen KoInlBonn GmbH 

92,0 

100,2 

54,4 

48,3 

48,2 

25,6 

Anläggningar för uppsamling och behandling 
av avioppsvatten I: 

- Nordrhein-Westfalen 
Wasserverband Eifel-Rur 
Ruhrverband 

- Saarland 
Entsoraunasverband Saar EVS 

- Hamburg 
Hamburaer Stadtentwässeruno 

- Düsseldorf 
Landeshauptstadt Düsseldorf 

- Nürnberg (Bayern) 
Stadt Nürnberq 

58,9 
23.1 

73.4 

40,0 

20,0 

18,0 

B+ 

B-l· 

B+ 

+ 

-1-

- Baden-Württemberg 
Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 11,0 

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

Utbyggnad och modernisering av flygplatsen 
Nürnberg (Bayern) 
Flughafen Nürnberg GmbH 25,6 

- Konstanz (Baden-Württemberg) 
Stadt Konstanz 

- Herford (Nordrheln-Westfalen) 
Herforder Abwasser GmbH 

10,6 

10,6 

E I B B L I L L E T I N E N I -

Flygplatsen Köln-Bonn 
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Investeringar inom 

utbildningssektorn 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

1436 

736 

730 

721 

525 

Siila i6 

Förbränningsanläggning för hushâllsavfall 
och liknande i Nürnberg (Bayern) 
Thermische Abfallbehandlung Nürnberg 
GmbH 50,0 

Förbättring av stadsmiijön I: 

Utbyggnad av en teknisk högskola 
och byggande av universitetsbibllotek 
reistaat Thüringen 16,0 

- centrala Berlin, pâ Potsdamer Platz 
DaimlerChrysler AG 

- Mannhelm 
Stadt Mannheim 

153,4 

31,0 + i 

Byggnad avsedd för Högskolan för film 
och television pâ platsen för Babelsbergs 
fllmstudior i Potsdam, nära Berlin 
Hochschule für Film und Fernsehen 
Konrad Wolf Potsdam-Babelsberg BA 

- Stuttgart 
Landeshauptstadt Stuttgart, 

Utbyggnad och modernisering av Berlins 
mässhallar 
Land Berlin 

Fabrik för tillverkning av plattor avsedda 
för mikroprocessorer och ett utveckllngs-
center i Dresden (Sachsen) 
AMD Saxony Manufacturing GmbH 

Π,Ο 

75,7 

134,3 

Globala làn 

Lân till smâ och medelstora investerings
projekt: 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau 
- Commerzbank AG 
- Deutsche Bank AG 

Landesbank Hessen Thüringen 
Girozentrale 
Sächsische Aufbaubank GmbH_ 

Fabrik för framställning pâ syntetlsk väg 
av farmaceutiska produkter i Ingelheim 
(Rheinland-Pfalz) 
Boehringer Ingelheim Pharma KG 30,0 

- Landesbank Baden-Württemberg _ 
- Landesbank Schleswig-Holstein 

Girozentrale 

Fabrik för tillverkning av finpapper 
i Augsburg (Bayern) 
Haindl Papier GmbH 

Logistikcentraler för postdistribution 

. 179,0 

. 205,9 

+ • 

+ • 

Bremer Landesbank Kreditanstalt 
Oldenburg Girozentrale^ 

Utbyggnad av en distributlonscentral för 
en postorderfirma I Haldensleben 
(Sachsen-Anhalt) 
Otto Versand GmbH & Co 48,1 

Modernisering och renovering av sjukhus I: 

WGZ-Bank SGZ-Bank GZB-Bank _ 
Bayerische Hypo- und Vereinsbank 
AG 
Dresdner Bank AG 
1KB Deutsche Industriebank 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale _ 
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 
Investitionsbank des Landes Brandenburg 
Landesbank Sachsen Girozentrale 
Landesbank Saar Girozentrale 
DCZ-DekaBank 

754,5 
616,0 

. 499,7 

352,4 
200,0 
150,9 

130,6 

102,8 
77,8 

52,6 
50,0 
49,7 
45,1 
40,0 
36,8 
28,9 
17,6 
15,2 

- Mecklenburg-Vorpommern 
Land Mecklenburg-Vorpommern _ 208,6 BA 

- Jena, Nordhausen och Eisenberg 
Freistaat Thüringen 41,4 BA 

Utbyggnad av kapaciteten I skolbyggnader 
för grundskola, gymnasieskola och högre 
utbildning (vidareutblldning, kvällskurser) 
Land Berlin 56,0 

Transaktioner under ut läningsfönstret 
för sma och medelstora företag under 
Amsterdam-handlingsprogrammet: 

Deutsche Venture Capital Gesellschaft 
mbH & Co Fonds II KG 

BA 
Innovationsfonds Schleswig-Holstein S 
Hamburg GmbH 

15,3 

6,8 

,-Xarekland 
Avta lade lân: 1 436 mi l joner 
varav 

,:' Indiv iduel la län: 1 369 mi l joner 
Globala län: 67 mi l joner 

De individuel la länen avsäg energi (77 mil joner), transport (826 mil joner), te lekommunikat ion (77 mil jo

ner) samt industri (89 mil joner). 

Dessutom beviljades et t omedelbart länebelopp pä 300 mil joner t i l i Grekland för âteruppbyggnaden av 

infrastruktur som skadades vid jordbävningen i Atens storstadsomrâde. 

Làneavtal under 1999: 

Individuel la làn 

Kombikraftverk som eldas med naturgas 
I KamotinI (Thrace) 
DEI - Dimosia Epihirisi llektrismou 
(Public Power Corporation) 77,1 

EIB BULLETINEN 1 - 2 0 0 0 

Tvä tunnelbanelinjer I Aten 
Att i ko Metro SA 320,0 B-l· 

B T 

Internationell flygplats I Spata 
(Aten) 
Athens International Airport SA 173,8 B · 
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Ringled norr om Aten, del av förbindelsen 
Patras - Aten - Thessaloniki, som bland 
annat förblnder Atens Innerstadsomrâde 
med den nya internatlonella flygplatsen 
Attiki Odos IV 

Ringled runt Patras, som utgör en del av 
förbindelsen Patras - Aten - Thessaloniki • 
Evzoni 
Staten 

Andra etappen i etableringen av nätet 
för mobiltelefonl 
STET (Hellas) SA 

286,0 

46,2 Β · 

Âteruppbyggnad av basinfrastruktur, 
âteruppbyggnad och reparation av smâ 
och medelstora företag och bostäder som 
förstördes eller skadades vid jordbävningen 
i Attika 
Staten 300,0 

Tlllverkningsenheter för Polypropylen 
i Aspropyrgos (nära Aten) odi 
i Thessaloniki 
Hellenic Petroleum SA 73,0 

76,7 
Omiokalisering av fabriker för pastaproduktlon 
i industriomrâdet norr om Aten 
Misko Pasta Manufacturing SA 16,0 I 

Globala làn 

l- l ·* 

Lan till smâ och medelstora investerings
projekt: 
- Alpha Credit Bank SA 
- Ergobank SA _ 

Bank of Cyprus Ltd _ 

30,4 
18,5 
8,3 

Atens tunnelbana 

Spanien 
Avtalade lân: 4 048 miljoner ^ 

varav 
Indiv iduel la lân: 3 147 mi l joner 

Globala lân: 874 mi l joner ^ _ . 
Ut län ingsfönst ret för smä och medelstora fö re tag 

under Amsterdam-hand l ingsprogrammet : 27 mi l joner 

De individuella lânen avsâg energi (677 mil joner), transport (1 309 mil joner), te lekommunikat ion (658 

joner), vat ten- och avfal lshantering (144 mil joner) samt industri- och tjänstesektorn (308 mil joner). 51 

joner gick t i l i hälso- och utbi ldningssektorn. 

Làneavtal under 1999: 

mil-

mil-

Individuel la làn 

Sammankoppling av elektriska högspännlngs-
nät mellan Spanien och Marocko 
Red Electrica de Espana SA 51,1 

Förstärkning och utbyggnad av nätet 
för överföring och distribution 
av elkraft 
ENDESA SA 

Förbättring av regional väginfrastruktur 
Comunidad Autònoma de Castilla 
La Mancha 38,5 

B T Första etappen av en fyrfilig motortrafikied 
frân Leon tili Burgos (Castllla-León) 
Comunidad Autònoma de Castilla y 
Leon 36,1 

IBERDROLA SA . 
396,0 B T 

. 230,0 B T 

Förbättring av det nationella järnvägsnätet 
och spärnät för lokaltag, modernisering 
av vagnpark 
Red Nacional de los Ferrocarriles 
Espaholes 84,1 I 

Utvidgning av stadsjärnvägsnätet I Madrid 
(ARPEGIO) Areas de Promociòn 
Empresarial SA 270,4 

Förbättring av järnvägsnäten I storstads-
omrâdena Valencia och Alicante 
Ferrocarrils de la Generalität Valenciana_ 

Förbättringsarbeten pä vägnätet 
I Madridomrâdet 
Comunidad de Madrid 30,0 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

4048 

3152 

2716 

2 553 

2 820 

Modernisering av tjugotvâ vägavsnitt 
pâ riksvägnätet 
Staten 

Tre vägtunnlar i Bilbaoomrâdet 
Tüneles de Artxanda, Concesionaria 
de la Diputación Forai de Bizkaia, S.A._ 

12,0 

_ 400,0 

40,0 Β · 
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Motorvägen 

Leon - Burgos 

Förbättring och utbyggnad av flygplatsen 
Madrid-Barajas 
Ente Publico de Aeropuertos Espaholes 
y Navegación Aèrea 147,3 1 

Anskaffande av tjugo Airbusplan för 
förnyelsen och utvidgningen av 
flygplansflottan 
Iberia Lineas Aéreas de Espana SA 

Etablering av ett andrà fast tele-
kommunikationsnät 
Retevisión SA 

150,0 

300,0 Β · 

Modernisering av det fasta tele
kommunlkatlonsnätet 
Telefònica SA . 237,5 Β · 

Integrerat telekommunikatlonsnât I Baskien 
EuskaltelSA 120,0 

Förbättring av anläggningar för uppsamling 
och behandling av avioppsvatten i: 

- regionen Katalonien 
Junta de Saneamiento de Cataluna 24,0 

- regionen Valencia 
Entidad Publica de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana 42,0 

Förbättring av vägnätet och anläggningar 
för dricksvattenförsörjning samt uppsamling 
och behandling av avioppsvatten i den 
sjäivstyrande regionen Extremadura 
Comunidad Autònoma de Extremadura 48,1 

Förbättring av vägnätet och restaurering 
av historiska byggnader I regionen 
Aragon 
Comunidad Autònoma de Aragon 36,1 I 

• • - l · 

Förbättring av vägnätet och byggande 
av en anläggnlng för vattenförsörjning 
I regionen Katalonien 
Gestio d'Infraestructures SA (Gisa) 34,0 I 

Byggande och uppgradering av infrastruktur 
pä landsbygden i Andalucien: landsvägar, 
fördämningar och bevattningskanaler 
Comunidad Autònoma de Andalucia 59,1 

Förbättring av stadsinfrastruktur I staden 
Valencia 
Ayuntamiento de Valencia 30,0 

Pappersbruk avsett för wellpapperlndustrin 
nära Zaragoza (Aragon) 
SAICA - Sociedad Anònima Industrias Celulosa 
Aragonesa 70,0 

Fabrik för tillverkning av tidningspapper 
och papper för trycksaker i Fuenlabrada, 
söder om Madrid 
Papelera Peninsular SA 22,8 

Modernisering och utökning av produktlons-
kapaclteten för bllkomponenter I Eskoriatza 
(Guipüzcoa) 
Fagor Ederlan SC 12,0 

Fabrik för tillverkning av planglas i Sagunto, 
nära Valencia 
Glapilk AIE 55,0 

Utbyggnad och modernisering av tvä 
stormarknader I Molina de Segura - Murcia 
och Valladolid (Castilla-Leön) 
Eroski Sociedad Cooperativa Limitada 
de Consumo SC 18,0 

Restaurering av historiska monument I 
reglonerna Sevilla, Cordoba, Cadiz, 
Granada, Màlaga och Jerez 
Comunidad Autònoma de Andalucia _ 

Vetenskapsmuseum och en oceanografisk 
parkanläggning i Valencia 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 

Byggande och utrustande av ett nytt 
distriktssjukhus i Lugo och tre lokala 
sjukhus. Utbyggnad och upprustning 
av sjukhusanläggnlngar 
Comunidad Autònoma de Galicia 

12,0 

90,0 

50,6 BA 

Globala làn 

Lan till smâ och medelstora investerings
projekt: 
- Instituto de Crédito Oficial 247,6 

fianco Santander Central Hispano SA 180,0 
fianco Bilbao Vizcaya 120,0 
Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona 120,0 
Deutsche Bank SAE 60,1 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid 60,0 
Caja de Ahorros del Mediterraneo y Grupo 
de Empresas del Mediterraneo S.A. 36,1 
Caja Laboral Popular Sociedad Cooperativa 
de Crédito Ltda 30,0 
Institut Catalä de Finances 20,0 

Transaktioner under ut läningsfönstret 
för smä och medelstora företag under 
Amsterdam-handlingsprogrammet: 

Inversiones en Telecomunicaciones PCR, 
saminvesterat med Retevisión Móvil, 
S.A. (AMENA) och administrerat av 
Aborro Corporaciòn Desarrollo, S.A. 19,5 
EBM Principia PCR, saminvesterat med 
Fundaciön Retevisión och administrerat 
av EBM, S.A. 8,0 
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Frankrike 
Avtalade lân: 4 295 miljoner 

varav 
Individuella lân: 1 506 miljoner 

Globala lân: 2 778 miljoner 
Utläningsfönstret för smâ och medelstora företag 

under Amsterdam-handlingsprogrammet: 11 miljoner 

De individuella lânen avsâg avfellshentering (43 miljoner), stadsinfrastruktur (26 miljoner) samt utbildning 

(34 miljoner). Projekten till förmän för transportsektorn uppgick till 1 404 miljoner. 

Làneavtal under 1999: 

Individuel la làn 

Motorvägsförbindelser; lân förmedlade av 
Caisse Nationale des Autoroutes (CNA): 

- A20, strackan Brive - Cahors - Montauban 
av förbindelsen VIerzon - Montauban 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de 
la France SA 60,0 

- A66, strackan Toulouse - Pamiers av 
förbindelsen Paris -Toulouse - Barcelona 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de 
la France SA 50,0 

- A83, strackan Ouïmes - Niort 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de 
la France 50,0 

- A29, strackan Neuchâtel - Amiens-St Quentin 
(Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et 
de l'Est de la France 15,0 

Motorvägsförbindelse mellan Cergy-Pontoise 
och flygplatsen Roissy-Charles de Gaulle, 
norr om Paris 
Département du Val d'Oise 

Utbyggnad av terminalanläggningar 
vid flygplatsen Basel-Mulhouse (Alsace) 
Aéroport de Bêle-Mulhouse 61,0 

Center för bantering och âtervinning av 
kommunalt avfall I St-Germain-en-Laye 
(Yvelines) 
Azalys SA 42,8 T-l· 

Stadsförnyelsearbeten i stadsdelen Gerland 
I Lyon: byggande av den nya högskolan 
för utbildning av ämneslärare, Inrättande 
av en stadspark, förbättring 
av huvudvägen 
Communauté Urbaine de Lyon 53,4 -l·^ 

Förbättring av stadsmiijön I Bastia 
(övre Korsika) 
Ville de Bastia 6,1 

Globala làn 

Modernisering av nätet av haivstatllga 
företag som är koncessionshavare 
för motorvägar 

45,7 

640,0 

Utbyggnad och förbättringsarbeten pâ 
vägnätet 
Région de la Guadeloupe 30,0 

Tvä spârvagnslinjer i Lyon 
SYTRAL - Syndicat Mixte des Transports pour 
le Rhône et les Alpes 152,5 

Anskaffande av tjugotre Airbusplan, 
flygmasklntyp A319 och A321 
Groupe Air France SA 

Lan till smâ och medelstora offentliga 
infrastrukturprojekt: 
Crédit Local de France 1 005,3 

Lan till smâ och medelstora Investerings
projekt: 
- Caisse Nationale de Crédit Agricole 752,0 
- Banque Nationale de Paris 400,0 
- Société Générale 200,0 
- Banque Federative du Crédit Mutuel 100,0 
- Crédit Commercial de France 100,0 
- Crédit du Nord 100,0 
- Caisse Centrale de Crédit Coopératif 75,0 
- Compagnie Financière du Crédit Mutuel 

de Bretagne 45,0 

Transaktioner under ut läningsfönstret 
fö r smä och medelstora företag under 
Amsterdam-handl ingsprogrammet: 

300,0 Caisse des Dépôts et Consignations_ 11,4 

Irland 

Làneavtal under 1999: 

Globala làn 

Lân till smà och medelstora investerings
projekt: 
Allied Irish Bank 61,7 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

4 295 

2837 

2721 

2509 

2207 

Förbättring av 

motorvägsförbindelser 

Avtalade lân: 87 mil jonerC ^ 
varav 

Globala lân: 62 miljoner y ' 
Utläningsfönstret för smâ och medelstora - ^ 

företag under Amsterdam-
handlingsprogrammet: 25 miljoner ' 

Transaktioner under ut läningsfönstret 
för smä och medelstora före tag under 
Amsterdamhandl ingsprogrammet: 

Industrial Credit Corporation 25,4 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

87 

263 

207 

189 

327 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

4053 

4387 

3517 

4121 

3435 

Italien 
ν 

Avta lade lân: 4 053 mi l joner 
varav 

S ) ' ' ^ ' x Indiv iduel la lân: 2 920 mi l joner 
•L-J \ Globala lân: 1 118 mi l joner 

.,--- V Ut läningsfönstret för smâ och medelstora fö re tag under 
Amsterdam-handl ingsprogrammet : 15 mi l joner 

De individuel la lânen avsâg energi (420 miljoner), transport (1 559 miljoner), te lekommunikat ion (364 mil

joner) samt vat ten- och avfallshantering (325 mil joner). 

Lânen t i l l industri- och tjänstesektorn uppgick ti l l 174 mil joner och lânen ti l l u tb i ldning och hälsa ti l l 79 mil

joner. 

Làneavtal under 1999: 

Individuel la làn 

Elanslutning mellan Italien och Grekland 
ENEL 75,0 B T 

Utvinning av tvà oljefält i Agridalen, 
nära Potenza (Basilicata) 
Enterprise Oil Italiana 200,0 B T 

Utbyggnad av passagerartermlnaler och 
anläggningar för godstrafikhantering 
pâ Malpensaflygplatsen (Lombardiet) 
SEA - Società Esercizi Aeroportuali _ 103,7 

Fast telekommunikatlonsnât 
Infostrada . 258,0 

Modernisering av en del av det italienska 
motorvägsnätet 
Autostrade - Concessioni e Costruzioni 
Autostrade 

Avsnittet Bologna (Emilia-Romagna) -
Florens (Toscana) av järnvägsnätet 
för höghastighetstäg 
Treno Alta Velocita - TAV 

300,0 B · 

.741,8 

Avsnittet Rom - Neapel av järnvägsnätet 
för höghastighetstäg 
Treno Alta Velocita - TAV 

Utbyggnad av flygplatsen Leonardo 
da Vinci I Fiumicino 
Aeroporti di Roma_ 

258,2 

155,0 

Modernisering av det fasta telekommunl
katlonsnätet i Mezzogiorno 
Telecom Italia 105,9 

Teknisk uppgradering av infrastruktur för 
vattenledningsnät och vattenförsörjning 
Ι staden Palermo 
Azienda Municipalizzata Acquedotto 
di Palermo 36,1 

Förbättring av stadsmiijön I: 

- staden Bologna (Emilia-Romagna) 
Comune di Bologna 

- staden Venedig 
Comune di Venezia _ 

52,0 

52,0 

Teknisk uppgradering och utbyggnad 
av distributionsnäten för elektrlcitet 
och renovering av infrastruktur för 
reningsverk I Roms storstadsomrâde 
ACEA - Azienda Comunale Energia e 
Ambiente . 206,6 T-l· 

Reparation av Infrastruktur, bostäder, 
offentliga byggnader och monument 
som skadades efter jordbävningarna 
under hosten 1997 i reglonerna 
Umbria och Marche 
Regione Marche 

Modernisering och utbyggnad av 
anläggningar för tillverkning av 
varmvattenberedare och badrums-
utrustning i nio fabriker 
Merloni Termosanitari 

Utbyggnad av en fabrik for undervattens-
kablar nära Neapel (Campania) 
Pirelli Cavi e Sistemi 

123,0 

15,5 

16,0 

Fabrik för skorpor och modernisering av en 
fabrik för kakor i Melfi-San Nicola, nära 
Potenza (Basilicata) 
Barilla Alimentare 22,6 
Forneria Lucana 22,6 

Fabrik för Produktion av industrigaser 
i Sarroch (Sardinien) 
Air Liquide Italia 

Reningsverk i Roms 

storstadsomrâde 

Utbyggnad av tre fabriker för tillverkning 
av hushälls- och toalettpapper i provinsen 
Lucca (Toscana) 
Industrie Cartarie Tronchetti 

36,2 

5,2 
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Omiokalisering av fabriker för pasta
produktlon 1 Industriomrâdet i Parma 
(Emilia-Romagna) 
fiar/7/a Alimentare 20,0 • 

Ny grossistmarknad för frukt och grönsaker 
1 staden Rom 
Centro Aoro-Alimentare Roma Car 36,2 

Modernisering av ett universitetssjukhus 
i Padoa (Veneto) 
Azienda Ospedaliera di Padova 16.6 

Utbyggnad av tekniska högskolan i Turin 
(Piemonte) 
Politecnico di Torino 62.0 

Globala làn 

Lan till smâ och medelstora investerings
projekt: 
- Banca Popolare di Verona 180.0 
- Polo Banca 1473 180.0 
- fianca Cariae 77.5 

Làneavtal under 1999: 

• ì - k 

+ 

A 

A 

- Banca Monte dei Paschi di Siena 
- Banco di Brescia 
- Banca Popolare dell'Emilia 

Romaana 
- San Paolo IMI 
- Banca Popolare Commercio e 

Industria 
- Credito Emiliano 
- Banca Popolare di Bergamo - Credito 

Varesino 
- Cassa di Risparmio di Firenze 
- Credito Beraamasco 
- Cassa di Risparmio in Boloana 
- Banca Popolare di Vicenza 
- Efibanca 
- Banca Popolare di Milano 
- Banca Nazionale del Lavoro 
- Banca Popolare di Novara 

Transaktioner under ut läningsfönstret 
för smà och medelstora före tag under 
Amsterdamhandl ingsprogrammet: 

Euromobiliare VC Fund - Raffaello Jersey LI 

Luxembu 
Avta lade làn: 105 mi l joner 

varav 
Indiv iduel la lân: 105 mi l joner \ 

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 

rg 1999 

1998 

1997 

1996 

1995 79 

Individuel la làn 

Anskaffande av fyra fraktflygplan och en 
flygsimulator inom ramen för utökningen 
och moderniseringen av flygplansflottan 
Cargolux Airlines International SA 105,0 · 

Nederländerna 
Avta lade làn: 311 mi l joner 

varav 
Indiv iduel la lân: 100 mi l joner 

Globala làn: 211 mi l joner 

Làneavtal under 1999: 

/ 
1^ y 

' i 

Individuel la làn 

Modernisering och utbyggnad av nätet för 
dricksvattenförsörjning I den södra delen 
av landet 
Waterleiding Maatschappij Limburg NV 100,0 

Globala län 

Lan till smâ och medelstora Investerings
projekt: 
- Sani; Nederlandse Gemeenten NV 136,1 
- SNS Bank Nederland NV 75,0 
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311 

426 

398 

766 

319 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

606 

358 

555 

490 

242 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

1603 

1505 

1350 

1293 

1232 
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Österrike 
' ί / - -

.̂ , Avta lade lân: 606 mi l joner 
varav 

•"--—_, Indiv iduel la lân: 343 mi l joner 
Globala lân: 248 mi l joner 
Ut län ingsfönstret för smâ och medelstora fö re tag 
under Amsterdam-handl ingsprogrammet : 15 mi l joner 

De individuel la lânen avsâg energi (129 mil joner), transport (117 mil joner), vat tenhanter ing (20 mil joner) 

samt industri och tjänstesektorn (77 mil joner). 

Làneavtal under 1999: 

Individuel la làn 

Förbränningsanläggning för avfall med 
Produktion av ànga till industrin I 
Lenzing (Oberösterreich) 
Reststoffverwertung Lenzinginvest GmbH S 
Co KG 13,0 T- l ·* 

Utvidgning och förnyelse av fjärrvärmenätet 
i staden Wien 
Fernwärme Wien GmbH 32,0 

Vattenkraftverk vid Donau och anpassning 
av floden nedanför Wien 
Österreichische Donaukraftwerke AG 97,0 

Utbyggnad och modernisering av 
reningsnätet för avioppsvatten 
I staden Graz 
Stadt Graz 

Globala làn 

Lân till smâ och medelstora investerings
projekt: 
- Bank Austria AG ^ 182,9 
- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 33,9 
- Österreichische Hotel und Tourismusbank 16,2 
- Bank für Arbeit und Wirtschaft AG 15,0 

Transaktioner under ut läningsfönstret 
för smä och medelstora företag under 
Amsterdamhandl ingsprogrammet: 

Modernisering av ett oljerafflnaderi 
i Swechat, förort tili Wien 
OMVAG 

Modernisering och utvidgning av flottan 
för medel- och lângdistansfiyg 
Österreichische Luftverkehrs AG 

6,5 

73,0 T-l· 

Invest Equity Beteiligungs AG_ 

Fjärrvärme

nätet i 

staden Wien 

14,5 

Forskning och utveckling kring teknisk 
Innovation I sektorerna metallurgi, 
energi och miljö 1 Linz (Oberösterreich) 
VA Technologie AG 

117,0 

4,5 T-l ·* 

Portugal 

^ 
Avta lade lân: 1 603 mi l joner 
varav 
Indiv iduel la làn: 1 598 mi l joner 
Ut län ingsfönstret fö r smâ och medelstora fö re tag 
under Amsterdam-handl ingsprogrammet : 5 mi l joner 

De individuel la lânen avsäg energi (121 miljoner), transport (935 miljoner), te lekommunikat ion (249 mil 

joner), vat ten- och avfallshantering (193 miljoner) samt industri (100 mil joner). 

Làneavtal under 1999: 

Individuel la län 

Byggande och utvidgning av nät för transport 
och distribution av naturgas i: 

- Setubalomrâdet (söder) 
Setgäs - Sociedade de Producäo e 
Distribuiqäo de Gas SA 22,5 B T 

- landets norra del 
Portgas - Sociedade de Producäo e 
Distribuicäo de Gas SA 27,9 

Vattenkraftverk utmed floden Guadiana 
(Alentejo) 
Empresa de Desenvolvimento e 
Infra-estruturas do Alqueva SA 70,0 
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Förbättring av motorvägsnätet I Portoom-
ràdet 
Aenor Autoestradas do Norte SA 450,0 B · 

Modernisering, utvidgning och byggande 
av nya motorvägsavsnitt mellan Abrantes 
och Guarda i landets nordöstra del 
SCUTVIAS Autoestradas da Beira Interior 
SA 358,3 B · 

Förbättringsarbeten pâ avsnitt av riksvägar 
Junta Autònoma de Estradas 127,2 Β · 

Nät för transport, uppsamling och behandling 
av avioppsvatten 1 heia landet 
Äguas do Barlavento Algarvio SA 
Aguas do Cävado SA 
Äguas do Douro e Paiva SA 
Äguas do Sotavento Algarvio SA_ 

Mobiltelefoninät 
Optimus Telecomunicacöes SA . 249,4 

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

Upprustning av socialbostäder 1 Lissabon 
Cämara Municipal de Lisboa 

8,0 
8,0 

10,0 
8,0 

12,5 

B-l· 
B-l· 
B-l· 
B-l· 
B-l· 

5,0 

Förbränningsanläggning för kommunalt avfall 
med elproduktion i Portoomrâdet 
LIPOR - Servilo Intermunicipalizado de 
Tratamento de Lixos da Regiao do Porto 45,4 BT-l· 

Utbyggnad av nätet för distribution av 
dricksvatten samt uppsamling av aviopps
vatten I kommunen St. Maria de Feira, 
söder om Porto 
Indaqua Feira - Industria de Äguas de Santa 
Maria da Feira 80,0 B-l· 

Utöknlng av produktlonskapaciteten för 
icke-bestruket träfritt papper i Figueira 
da Foz, norr om Lissabon 
Soporcel - Sociedade Portuguesa de 
Celulose SA 100,0 

Transaktioner under ut läningsfönstret 
för smä och medelstora företag under 
Amsterdam-handl ingsprogrammet: 

Banco Português de Investimento - SGPC SA 5,0 

Finland 

L·^^ 

Avtalade lân: 576 miljoner 
varav 

Indiv iduel la län: 442 mi l joner 
Globala län: 100 mi l joner 

Ut län ingsfönst ret fö r smà och medelstora fö re tag 
under Amsterdam-hand l ingsprogrammet : 34 mi l joner 

De individuel la lânen avsâg energi (19 mil joner), t ransport (38 mil joner), te lekommunikat ion (200 mil jo

ner), stadsinfrastruktur (17 mil joner) samt industri (168 mil joner). 

Làneavtal under 1999: 

Individuel la län 

Renovering av ett kombikraftverk och för
bättring av stadsinfrastruktur I Tammerfors 
Tammerfors stad 30,3 T-l· 

Förbättring av kommunala gemensamma 
inrättningar och hamnanläggningar 1 Kotka 
Kotkan Satama Oy 10,0 Β · Τ 

Modernisering av sex avsnitt av 
järnvägsnätet 
Staten 

Utvidgning av nät för distribution av 

naturgas 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

576 

551 

401 

302 

179 

33,6 B · 

Förbättring och utbyggnad av det fasta 
telekommunlkatlonsnätet och mobll-
telefonlnätet 
Sonera Oyj 200,0 B · 

Modernisering av sju pappersmassefabriker 
UPM - Kymmene Corp. 168,0 B-l ·* 

Globala làn 

Lân till smâ och medelstora offentliga 
Infrastrukturprojekt: 
Municipality Finance Ltd 100,0 

Transaktioner under ut läningsfönstret 
för smä och medelstora före tag under 
Amsterdam-handl ingsprogrammet: 

- Eqvitec Technology Mezzanine Fund ILP _ 16,8 
- CapMan FinnVenture V ET 16,8 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

544 

664 

925 

847 

273 

Datorisering 

av utbildningen 

Sverige 

J ,; 

Avta lade lân: 544 mi l joner 
varav 
Individuel la làn; 533 mi l joner 
Globala làn: 11 mi l joner 

De individuel la lânen avsâg energi (72 mil joner), transport (209 mil joner), vatten- och avfallshantering (39 

mil joner), fö rbät t r ing av stadsinfrastruktur (15 mil joner), samt industri och tjänstesektorn (140 mil joner). 

Dessutom uppgick de lân som beviljades t i l l u tb i ldn ing ti l l 57 miljoner. 

Làneavtal under 1999: 

Individuel la län 

Utbyggnad och modernisering av näten 
för distribution av fjärrvärme, 
fjärrkyla och el 1: 

- Stockholmsomrâdet 
Stockholm Energi AB 38,2 

Förbättring och utbyggnad av Infrastruktur 
I Umeâ kommun 
Umea kommun 16,2 

Investeringar som främjar miljöskydd 
och en rationell energianvändning 
I tvà raffinaderier i Göteborg och 
Lysekll pâ västkusten 
Preem f'etroleum AB 

- Göteborg 
Göteborg Energi AB 28,6 T-l· 

Komblkraftverk 1 Eskllstuna, nära Stockholm 
Eskilstuna Energi och Miljö AB 

Förbränningsanläggning för avfall för 
Produktion av fjärrvärme och el i Umeâ 
Umea Energi AB 

5,7 T-l· 

27,3 T-l· 

41,41 

31,0 

44,8 
Modernisering av flottan för kort- och 
medeldistansflyg 
Scandinavian Airline System SAS 

Fast broförblndelse för väg- och järnvägs
trafik over Öresund mellan Köpenhamn 
och Malmö 
Oresundskonsortiet 

Utbyggnad och modernisering av ett 
regionalt reningsverk för avioppsvatten 
i LIdingö i Stockholmsomrâdet 
Käppalaförbundet 

106,6 

102,1 

11,4 

Modernisering och utbyggnad av an
läggningar för tillverkning av speclalstàl 
I Sandviken, norr om Stockholm 
Sandvik AB 

Utökning av produktlonskapaciteten för 
pappersmassa och sägverk i Mönsteräs, 
norr om Kalmar 
Södra Skogsägarna Ekonomisk Fôrening_ 

Tretton postsorteringscentraler I heia landet 
Posten AB 23,3 

Modernisering och utbyggnad av lâgstadies-
kola, högstadium och gymnasieskola I Malmö 
Malmö stad 56,7 

Globala làn 

Lân till smâ och medelstora offentliga 
infrastrukturprojekt: 
Kommuninvest i Sverige AB 

Β · 

10,5 

Projekt som finansierats 
enligt artikel 18 i stadgan 

Projekt som är av direkt intresse fö r Europeiska unionen, men som ligger utanför medlemsstaternas terr i -

to r ium (Norge), har finansierats t i l l et t belopp av 95,5 miljoner, i enl ighet med artikel 18.1, andrà stycket i 

EIB:s stadga. 

Làneavtal under 1999: 

Individuel la làn 

Utbyggnad av E18 till fyrflllg avglftsbelagd 
motorväg i Vestfold Fylke 
(Norge) 
E18 Vestfold AS 96,6 · 
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Förenade kungariket 
Avtalade lân: 3 348 miljoner 

varav 
Indiv iduel la làn: 2 800 mi l joner 

Globala làn: 494 mi l joner 
Ut län ingsfönst ret fö r smà och medelstora fö re tag 

under Amsterdam-hand l ingsprogrammet : 54 mi l joner 

De individuel la lânen avsâg energi (459 mil joner), transport (1 102 mil joner), te lekommunikat ion 

(381 mil joner) vat tenhanter ing och stadsförnyelse (385 miljoner) samt industri (473 mil joner). 

Làneavtal under 1999: 

Individuel la län 

Utbyggnad och upprustning av näten för 
överföring och distribution av el i norra 
Skottland 
Scottish and Southern Energy pic _ 

Förstärkning och upprustning av näten 
för överföring och distribution av el 
pâ Nordirland 
Northern Ireland Electricity pic 

304,7 B T 

154,4 B T 

Teknisk uppgradering av järnvägslinjen 
mellan London och Glasgow 
Railtrack pic .617,8 B · 

Nytt center för frakthantering pà flygplatsen 
Heathrow, London 
British Airways pic 141,8 

Modernisering av flottan för lâng-
distansflyg 
British Airways pic 297,7 

Modernisering och utökning av hamn-
kapaciteten i Liverpool (Merseyside) 
och Sheerness (Kent) 
The Mersey Docks and Harbour Co 45,0 

Förbättring av infrastruktur för vatten
försörjning och vattenrening i: 

- Midlands 
Severn Trent Water Ltd _ 

- landets sydöstra del 
Wessex Water Services Ltd_ 

Fabrik for spânpiattor i Knowsley 
(Merseyside) 
Sonae (UK) Ltd 52,5 

Modernisering av en fabrik i Halewood 
(Merseyside) och anpassning till miljö-
normer i gruppens olika fabriker 
i Förenade kungariket och 
Kontlnentaleuropa 
Ford Motor Co. Ltd 

B · 

154,4 

154,4 

Integration av de beflntllga fasta tele-
kommunikationsnäten och kabel-
tevenäten i ett kombinerat nät 
for samtal, överföring av data 
och multimediakommunikation 
Cable S Wireless Communications pic 380,9 B · 

Byggande och renovering av bostäder 
samt lokaler för yrkesutblldning 
I omrâden under stadsförnyelse 
THFC (Social Housing Finance) Ltd 61,0 
The Housing Finance Corporation Ltd 15,2 

Utbyggnad och modernisering av en 
produktionsanläggning för vitaminer 
i Dairy (Skottland) 
Roche Products Ltd 120,1 B-l· 

l-l· 
l-l· 

300,0 

Globala làn 

Lân till smà och medelstora investerings
projekt: 
- Barclays Bank pic 
- Lloyds Bank pic 

456,8 
37,5 

Transaktioner under ut läningsfönstret 
för smä och medelstora företag under 
Amsterdamhandl ings-programmet: 

The Baring English Growth Funds _ 
Midland Enterprise Fund (MEF) för 
North West 
HSfiC Fund for Wales & HBC Fund for 
Yorkshire S Humberside 
MEF för South East 
MEF för South West 

46,3 

2,4 

2,4 
1,5 
1,1 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

3 348 

3 074 

3 765 

2 386 

2 244 
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utiàningen utanför 
Europeiska unionen 

Finansier ingsinsatser under 1999 (m i l j oner euro) 

Tota It Egna 
medel 

Risk
kapital* 

Kandidatländerna 2 373 2 373 

De central- och östeuropeiska länderna 

(varav stöd inför anslutningen) 

Cypern 

(varav stöd Infor anslutningen) 

2 173 

(1 267) 

200 , , . 

S r r ' ^ (200) 

2 173 

(1 267) 

200 

(200) u ^ 

Länderna inom partnerskapet Europa-Medelhavet 

(utom Cypern) 

AVS-länder och ULT " 

Sydafrika 

Latinamerika och Asien 

Västra Balkan 

802 745 

341 

150 

310 

60 

196 

150 

310 

60 

Totalt 4 035 3 834 

* Αν unionens eller medlemsstaternas budgetmedel. 

Fotnot: 

I projektförteckningen nedan är lân ur egna medel markerade med • 

och finansiering via budgetmedel markerad med I. 

Beloppen för de enskilda projekten i denna förteckning är uttryckta i miljoner euro. 

à 
56 

14l 

201 

/ 

Finansieringsinsatser inom ramen för finansieringsordningen för stöd inför anslutningen är noterade med kursiv text. 

1999 

1998 

1997 !̂̂ B»3»iiis8as 

1996 

1995 

2 373 

2 375 

1 541 

1 156 

981 

Sida i6 

Kandidatländerna 
Rumänien 395,5 

Upprustning av fjärrvärmenätet I kommunen 
Cluj-Napoca 
Staten 3,5 

Reparation och avslutande arbeten pâ 
motorvägar utmed den alleuropeiska 
korrldoren IV 
Staten 210,0 

Modernisering av spärvägsnätet I Bukarest 
Staten 63,0 

Förnyelse av vagnpark och avslutande 
infrastrukturarbeten pâ tunnelbanenätet 
I Bukarest 
Staten 60,0 

Modernisering av spärvägsnätet 1 TImisoara 
Sta ten 19,0 
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Anskaffande av tlygplan, typ ATR42, 
av det nationella flygbolaget TAROM 
och upprustning av bolagets under-
hâllsverkstad pä flygplatsen Otopenl 
i Bukarest 
Staten 40,0 

S i o v e n i e n 375,0 

Motorvägsavsnitt mellan Blagovica och 
Vransko pä den prioriterade korrldoren V 
utmed det transeuropeiska vägnätet 
Druzba za Avtoceste ν Republiki Sloveniji 
d.d. (DARS) J75,0 

Motorvägsavsnitt mellan Kozina och 
Srmin pâ den prioriterade korrldoren V 
utmed det transeuropeiska vägnätet 
Druzba za Avtoceste ν Republiki Sloveniji 
d.d. (DARS) 160,0 
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Ut iàningen u tan för Europeiska unionen 

Utbyggnad av det första mobiltelefoninätet 
(typ GSM) 
Mobitel Telekommunikacisjke 
Storitve DD 40,0 

Polen 347,0 

Modernisering av avsnittet Minsk -
Mazowieckl -Terespol pâ järnvägs
linjen E20 som förblnder Warszawa 
och Terespol (vltryska gränsen) 
Polskie Koleje Panstwowe 200,0 

Finansiering av smà och medelstora 
investeringsprojekt 
Globalt län til l HypoVereinsbank 
Polska SA 

Finansiering av smâ och medelstora 
investeringsprojekt 
Globalt län till BRE Bank SA 

700,0 

47,0 

Siovaicien 270,0 

Modernisering av järnvägsnätet och 
anskaffande av vagnpark 
Zeleznice Slovenskej Republiky 200,0 

Bllfabrik I Bratislava 
Volkswagen Slovakia, a.s. 40,0 

Lan till smâ och medelstora investerings
projekt 
Globalt län ti l l Bayerische Hypo- und 
Vereinsbank AG, HypoVereinsbank 
Slovakia, a.s. 30,0 

Tjecicien 270,0 

Ringleder och förbättring av det europeiska 
vägnätet 
Konsolidacni Banka Praha, spu 

Reparation av väg- och motorvägsnät 
utmed fiera prioriterade avsnitt 
Konsolidacni Banka Praha, spu 

Reparation och utbyggnad av näten 
för distribution och rening av vatten 
I Prag 
Prag Stad 

Lân till smâ och medelstora investerings
projekt 
Globalt làn till HypoVereinsbank CZ, a.s._ 

100,0 

95,0 

50,0 

25,0 

Ungern 170,0 

Kombikraftverk for försörjning av värme 
och el till en kemlsk fabrik i Kazlncbarcika 
I landets nordöstra del 
BC - Eroemue Kft 20,0 

Kombikraftverk vid sidan av ett beflntllgt 
värmekraftverk I Debrecen i landets 
östra del 
Debreceni Kominalt Ciklusu Eroemue Kft 75,0 

Fabrik for tillverkning av injektionspumpar 
for dieselmotorer I Székesfehérvar, 
sydväst om Budapest 
Denso Manufacturing Hungary Kft 35,0 

Koksverk I raffinaderiet I Duna och 
modernisering av nätet av 
bensinstationer 
Magyar Olaj-és Gäzipari Rt (MOL) 

Finansiering av smâ och medelstora 
investeringsprojekt 
Globalt län till Raiffeisen Bank Rt 

50,0 

30,0 

Finansiering av smâ och medelstora 
investeringsprojekt 
Globalt län till Bank Austria Creditanstalt 
Hungary Rt 20,0 

Bulgarien 128,0 

Förbättring av järnvägslinjen Plovdiv -
Dimitrovgrad - Svilengrad 
Staten 80,0 

Reningsverk och anläggningar för 
uppsamling av avioppsvatten i tre 
städer i Maritsas nedre flodomrâde 
Staten 28,0 

Làn till smà och medelstora investerings
projekt 
Globalt lân till HypoVereinsbank Bulgaria 
GmbH 20,0 

Lett land 

Förbättring av Infrastruktur I Ventspils 
hamn 
Ventspils hamnmyndighet 

Modernisering av det fasta tele
kommunlkatlonsnätet 
Lattelekom Ltd 

98,0 

Upprustning och teknisk uppgradering 
av mlljölnfrastruktur och övrig 
kommunal infrastruktur 
Staten 

Finansiering av smâ och medelstora 
Investeringsprojekt 
Globalt län til l Vereinsbank Riga AIS 

50,0 

20,0 

20,0 

Litauen 84,0 

Modernisering av järnvägsinfrastruktur 
Staten 18,0 

Utbyggnad och förstärkning av mobil
telefoninätet (typ GSM) 
UAB Bite GSM 45,0 

Upprustning och modernisering av renings-
verket for avioppsvatten I Panevezys 
Staten 6,0 

Upprustning och teknisk uppgradering av 
Infrastruktur för miljöskydd och övrig 
kommunal infrastruktur 
Staten 15,0 

Estland 35,0 

Upprustning och teknisk uppgradering 
av vägavsnitt av Via Baltica och vagen 
Tallinn - Narva 
Staten 75,0 

Lan til l smâ och medelstora investerings
projekt 
Globalt làn til l Eesti Uhispank 
(Union Bank of Estonia) 20,0 

Cypern 200,0 

Andra etappen av elkraftverket som drivs 
med oija 1 Vasilikos pâ öns sydkust 
Electricity Authority of Cyprus 700,0 

Utbyggnad och förbättring av 
huvudvägnät 
Staten 700,0 
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1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

802 

886 

1067 

627 

1028 

Länderna inom Partnerskapet 
Europa-Medelhavet (utom cypem) 

Maghrebländerna 395,4 

Marocko 263,0 

Uträtning av järnvägssträckan och 
utbyggnad tili dubbeispâr mellan 
städerna Sidi Kacem och Fes 
Office National des Chemins de fer - ONCE 55,0 

Anskaffande av hamnutrustning och 
modernisering av infrastruktur i atta 
större hamnar 
Office d'Exploitation des Ports 30,0 

Modernisering och teknisk uppgradering 
av vâgbrytare och hamnpirar i de sex 
största hamnarna I Marocko 
Staten 

Upprustning och utbyggnad av nätet för 
uppsamling av avioppsvatten och 
regnvatten samt reningsverk i 
staden Meknès 
Régie autonome de distribution d'eau et 
d'électricité de Meknès 

32,0 

23,0 

Upprustning och utbyggnad av näten för 
uppsamling och avledning av avioppsvatten 
och regnvatten samt reningsverk 
i staden Agadir 
Régie Autonome Multiservices d'Agadir 21,0 

Modernisering och miljöskyddsförbättringar 
i anläggningar för tillverkning av svavelsyra, 
fosforsyra och konstgödsel i gruppens tvä 
kemiska fabriker i Safi och Jorf Lasfar 
Office Chérifien des Phosphates 100,0 

Förvärv av kapitalandelar i företag 
Villkorligt lan tili Moussahama SPPP_ 2,0 

Förbättring av vägnätet i Gaza 

Sida 28 

Tunisien 

Förbättring av stadsvägnätet i Tunis 
storstadsomrâde samt i andrà större 
städer i landet 
Sfafen 

Soptipp för gipsavfall frân tlllverkningen 
av konstgödsel i Gabès 
Groupe Chimique Tunisien - GCT 

Förstärkning av eget kapital i privata 
företag som moderniseras eller 
statliga företag som nyligen 
privatiserais eller som kommer 
att privatiseras 
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132,4 

53,1 

45,0 

Villkorligt län tili Banque de Développement 
Economique de Tunisie, Banque de Tunisie SA, 
Compagnie Tunisienne d'Investissement et 
de Financement Société de Participations 
et de Promotions des Investissements, Société 
d'Investissement et de Développement du 
Centre Ouest, Tuninvest Sicar, Tunisie 
Leasing och Tunisie Sicar 30,0 

Förstärkning av eget kapital och kvasl-
kapital i ett företag specialiserat inom 
lednlngen av förstklassiga hotell 
Villkorligt lan til l Banque de Tunisie S.A._ 

Mashreklanderna 

Egypten 

4,3 

298,3 

188,3 

Gasledning frân Suezkanalen till Meet Nama, 
norr om Kairo 
Egyptian Natural Gas Co. - CASCO 28,3 

Teknisk uppgradering och utbyggnad av 
infrastruktur för uppsamling och 
behandling av avioppsvatten 
1 Alexandria 
Staten 30,0 

Vätekracker och tillhörande Installationer 
Ι Suez 
MISR Oil Processing Company SAE 100,0 

Fabrik för luftseparation för Produktion 
av industrigaser nära Alexandria 
Messer Gases Dekheila SAE 

Finansiering av mlljölnfrastruktur 
förknippade med hotellprojekt och 
andrà turlstprojekt i södra Sinai och 
Roda havsomràdet 
Globalt län till National Bank of Egypt 

Jordanien 

Exploatering av fosfatgruvan I Eshldiya 
i landets sydöstra del 
Jordan Phosphate Mines Company Ltd 

Fabrik for tillverkning av konstgödsel och 
djurfoder i Aqaba 
Kemira Arab Potash Co. Ltd 

5,0 

25,0 

80,0 

30,0 

30,0 

Nya anläggningar för tillverkning av brom 
och biprodukter frân brom I Safi vid Döda 
havskusten 
Jordan Bromine Company Ltd 20,0 

Libanon 

Finansiering av projekt for modernisering 
av industri 
Globalt lan till staten 

30,0 

30,0 

Övriga lander 

Turkiet 

108,0 

90,0 

Utbyggnad och reparation av avioppsnätet 
I Tarsus pâ landets sydkust, nät för 
dränering av regnvatten och reningsverk 
for biologisk rening av avioppsvatten 
Staten 38,0 
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Finansiering av kombikraftverk avsett för 
egen Produktion av värme och elektrlcitet 
ti l l industrisektorn 
Globalt lan till: 
- Sinaiyatirim Bankasi AS (SYKB) 20,0 
- Turkiye Sinai Kaikinma Bankasi 

AS(TSKB) 20,0 

Finansiering av kapitalandelar i Investerings-
fonder 
Villkorligt globalt lan till Turkiye Sinai 
Kaikinma Bankasi AS (TSKB) 12,0 

Gasa-Västbanken 

Upprustning av smâ och medelstor infra
struktur inom omradena transport, 
vatten, vattenrening och destruktion 
av fast avfall i relativt smâ städer 
Palestinian National Authority 

Finansiering av smâ och medelstora 
investeringsprojekt och tillfälliga 
förvärv av kapitalandelar i PBC 
Villkorligt globalt lân till Palestinian 
Banking Corp. 

18,0 

10,0 

8,0 

Afrika, Västindien och Stillahavsomràdet (AVS) 
och utomeuropeiska lander och territorier (ULT) 

Afr ika 
östra Afr ika 

K e n y a 

286,9 
94,0 

Jordvärmeverk samt ledningar för över
föring av elektrlcitet och anslutna trans-
formatorstationer i Nairobi 
Staten för Kenya Power and Distribution 
Company Ltd 

Ny Produktionslinie för galvanisering av 
stâlplât i en fabrik i Mariakani, 
nära Mombasa 
- Mabati Rolling Mills Ltd_ 

Villkorliga l i n till Mabati Rolling 
Mills Ltd 

73,0 

41,0 

5,0 

4,0 

Finansiering av smâ och medelstora 
investeringsprojekt 
Villkorligt globalt lan till 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 och Standard 
Chartered Bank Kenya Ltd 23,0 

Uganda 11,0 

Uppbyggnad av ett andrà natlonellt fast 
telekommunikatlonsnât och mobiltelefoninät 
- MTN - Mobile Telephone Network 

Uganda Ltd 6,5 
Villkorligt lan til l MTN -
Network Uganda Ltd . 

Mobile Telephone 
3,5 

Villkorligt lan til l Development Finance 
Company of Uganda Ltd for MTN - Mobile 
Telephone Network Uganda Ltd 1,0 

Tanzan ia 

Finansiering av smà och medelstora 
investeringsprojekt i den privata sektorn 
Villkorligt globalt lan till CRDB Bank Ltd, 
East African Development Bank och 
Stanbic Bank Tanzania Ltd 

Seychellerna 

9,0 

9,0 

1,0 

Upprustning och utbyggnad av reningsverket 
"Le Niol" for uppsamling och rening av 
vatten pâ Mahé, den största on 
Ι ögruppen 
Villkorligt lan tili staten 1,0 

Västra Afr ika 

Senega l 

93.0 

81,0 

Utbyggnad av det nationella tele
kommunlkatlonsnätet 
Société Nationale des Télécommunications 
du Sénégal 18,0 

Fördubbling av produktlonskapaciteten 
för svavelsyra och fosforsyra i fabriken 
i Darou och exploatering av en ny 
fosfatfyndighet I Tobène 
Industries Chimiques du Sénégal - ICS 54,0 

Finansiering av smä och medelstora 
investeringsprojekt 
Villkorligt globalt lân till Banque 
Internationale pour le Commerce et 
l'Industrie du Sénégal, Compagnie 
Bancaire de l'Afrique Occidentale, 
Crédit Lyonnais Sénégal och Société 
Générale de Banques au Sénégal S.A. 

Finansiering av smâ och medelstora 
investeringsprojekt och leasing-
transaktioner 
Villkorligt globalt lan till Société Financière 
d'Equipement S.A. 

M a u r e t a n i e n 

Exploatering av granitfyndigheter 
i regionerna Choum och Atar 
Villkorligt lan till Granits et Marbres 
de Mauritanie S.A. 

8,0 

1,0 

6,0 

3,0 

Finansiering av smà och medelstora 
investeringsprojekt 
Villkorligt globalt lan till Générale 
de Banque de Mauritanie 

Regionalt i Västra Afr ika 

Förvärv av kapitalandelar I Fonden 
för företag i västra Afrika för 
utvecklingen av företag i den 
privata sektorn i regionen 
Villkorligt lân till West Africa Enterprise 
Fund 

3,0 • 

6.0 

6,0 
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Räkodlingsfarm 

I Madagaskar 

Södra Afr ika 

M o ç a m b i q u e 

Sammankoppling av överföringsnäten 
för elektrlcitet 1 Sydafrika, Swaziland 
och Moçambique samt försörjning av 
elektrlcitet till aluminiumsmältverket 
1 Mozal i Moçambique 
- Motraco-Companhia de Transmissäo 

de Moçambique Sari_ 

84,9 

42,4 

Villkorligt län tili Electricidade 
de Moçambique 

Modernisering och utbyggnad av en fabrik 
för tillverkning av matoija och tvâl 
Villkorligt län tili Companhia Industrial 
de Monapo Sari 

Upprustning och modernisering av 
en sockerfabrik och en sockerrörs-
plantage norr om Maputo 
- Maragra Acücar Sari 

Villkorligt län tili Maragra Acücar Sarl_ 

17,4 

7,0 

1,0 

3,5 
3,5 

Finansiering av smà och medelstora 
investeringsprojekt 
Villkorligt globalt lân till Banco Austral Sari, 
Banco Comercial de Moçambique Sari, 
Banco Comercial e de Investimento, 
Banco de Fomento, Banco International 
de Moçambique, Banco Standard Fotta 
de Moçambique och ulc (Moçambique) 
Sad 10,0 

Zimbabwe 

Upprustning av en del av det nationella 
nätet för överföring av elektrlcitet 
I landets centrala och sydöstra delar 
Zimbabwe Electricity Supply Authority 
(ZESA) 

Anläggnlng och drift av ett dagbrott for 
koppar i Sanyati 
Villkorligt lan till Munyati Mining 
Company Ltd 

Namibia 

Modernisering och utbyggnad av vatten-
lednlngar, anläggningar for rening av 
avioppsvatten, distribution av el och 
förbättring av vagar i Windhoek 
- Staten 
- Villkorligt lân til l staten for staden 

Windhoek 

M a d a g a s k a r 

Byggande av en räkodlingsfarm 
Villkorligt lân til l Société Aquaculture 
de la Mahajamba 

13.5 

12,0 

1,5 

13.0 

10,5 

2,5 

9.0 

1,0 

Finansiering av smâ och medelstora 
investeringsprojekt 
Villkorligt globalt län till BFV - Société générale. 
Banque Malgache de l'Océan Indien (BMOI), 
BNI - Crédit Lyonnnais Madagascar och 
Union Commercial Bank (UCB) 8,0 

S w a z i l a n d 7.0 

Sammankoppling av överföringsnäten för 
elektricltet i Sydafrika, Swaziland och 
Moçambique samt försörjning av 
elektricltet till aluminiumsmältverket 
Ι Mozal i Moçambique 
Villkorligt lân til l Swaziland Electricity 
Board 7,0 

Central- och Ekvatorialafrika 

K a m e r u n 

1S.0 

15,0 

Finansiering av smâ och medelstora 
investeringsprojekt i den privata sektorn 
- Globalt lân till Banque Internationale 

du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit, 
SCB Crédit Lyonnais Cameroun och Standard 
Chartered Bank Cameroon SA 5,0 

- Villkorligt globalt lân til l Banque 
Internationale du Cameroun pour 
l'Epargne et le Crédit SCB Crédit 
Lyonnais Cameroun och Standard 
Chartered Bank Cameroon SA 

Västindien 

Haiti 

10,0 

28,3 

16,0 

Reparation och utbyggnad av vatten-
försörjningsnätet i Pétion-Ville 
Villkorligt lân till staten fôr Centrale Autonome 
Métropolitaine d'Eau Potable 15,0 

D o m i n i c a 

Värmekraftverk Ι Tarou Cliffs pà västra 
sidan av on 
Staten 

R e g i o n a l t i V ä s t i n d i e n 

Förvärv av kapitalandelar i fonden Tlona 
för finansieringen av eget kapital eller 
kvasikapital I smà företag i den 
privata sektorn 

T r i n i d a d och T o b a g o 

10,0 

10,0 

2,0 

2,0 

0,3 

Genomförbarhetsstudie avseende skapandet 
av ett kreditinstitut för mikrokrediter 
Villkorligt län tili Development Finance 
LtdDFC 0,3 

Stil lahavsomràdet 8,5 

Vanuatu 

Modernisering av landets största flygplats 
pâ ön Efate i Port-Vila 
Villkodigt lân til l staten 

Kiribat i 

Finansiering av smà och medelstora 
investeringsprojekt 
- Villkodigt lân till staten _ 

Villkorligt globalt län til i Development 
Bank of Kiribati 

5,0 

5,0 

3,5 

2,0 

1,5 

Utomeuropeiska lander 
och terr i tor ier (ULT) 19,0 

Franska Po l ynes ien 

Finansiering av smà och medelstora 
Investeringsprojekt 
- Globalt län tili Banque Socredo _ 

10,0 

- Villkodigt globalt làn till Banque Socredo 

B r i t t i s k a j u n g f r u ö a r n a 

Utbyggnad av den Internationella 
flygplatsen pâ ön Beef 
(Brittiska jungfruöarna) 
Staten 

5,0 
5,0 

5,0 

5,0 
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A r u b a 2.5 

Finansiering av smà och medelstora 
investeringsprojekt 
- Globalt lân till Aruban Investment Bank _ 2,0 
- Villkorligt globalt làn til l Aruban Investment 

BankNV 0,5 

F a l k l a n d s ö a r n a 

Utbyggnad av anläggningar för lagring 
av motorbränsle 
Stanley Services Ltd 

1.5 

1,5 

Sydafrika 

Sydafrika 149.6 

Utvidgning av gasfyndigheten i Mossel Bay 
Central Energy Fund 40,0 

Sammankoppling av överföringsnäten för 
elektrlcitet i Sydafrika, Swaziland och 
Moçambique samt försörjning av elektrlcitet 
till aluminiumsmältverket Ι Mozal 
i Moçambique 
Motraco-Companhia de Transmissäo 
de Moçambique Sari 14,6 

Finansiering av smà och medelstora 
Investeringsprojekt, främst Inom 
sektorerna vatten och vattenrening 
Globalt lân till Development Bank of 
Southern Africa 50,0 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

150 

135 

199 

56 

45 

Modernisering och teknisk uppgradering 
av den avgiftsbelagda vagen mellan 
Gauteng och Kwazulu-Natal 
N3 Toll Concession (PTY) Ltd 45,0 

Latinamerika och Asien 
Latinamerika och Asien 310.1 

B ras i l i en 153,7 

Modernisering och utbyggnad av mobil
telefoninätet 1 den södra delstaten 
Rio Grande do Sul 
CelularCRTSA 57,7 

M e x i k o 26,6 

Byggande och drift av ett nät för distribution 
av gas i Mexikos storstadsomrâde 
Consorcio Mexi-Gas 26,6 

T h a i l a n d 70,0 

Modernisering av däckfabriker 
Pirelli Pneus SA 

Finansiering av smà och medelstora 
investeringsprojekt 
Globalt län tili Banco ABN Amro SA och 
Banco BBA Creditanstalt SA 

37,0 

59,0 

R e g i o n a l t i C e n t r a l a m e r i k a 35.0 

Finansiering av âteruppbyggnadsprojekt 
och/eller Initiativ för att expandera 1 den 
privata sektorn i de regioner som drabbades 
av cyklonen Mitch Inom industri-, tjänste-, 
energi-, kommunikations- och miljösektorn 
Globalt län ti l i Banco Centroamericano 
de Integraciön Econòmica 35,0 

Västra Balkan 
Före d e t t a j u g o s l a v i s k a r e p u b l i k e n 
M a k e d o n i e n 60,0 

Byggande av en ringled runt Skopje och 
förbättring av den nord-sydiiga 
vägförbindelsen 
Staten 60,0 

Byggande och drift av ett kombikraftverk 
som drivs med gas 1 industriomrâdet 
Chonburi, sydöst om Bangkok 
Bowin Power Company Ltd 70,0 

K ina 24 ,8 

Vattenreningsverk för dricksvatten
försörjning i staden Chengdu 
(Sechuanprovinsen) 
Chengdu Generale des Eaux - Marubeni 
Waterworks Co. Ltd 24,8 

1999 

1998 

1997 

1996 

1995 

310 

I 362 

• 378 

45 

288 
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är en periodisk tidskrift som 
utges av Europeiska investe
ringsbanken. Den utges 
samtidigt pâ elva sprâk 
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Ny ordförande i EIB 

Sir Brian Unwin presenterade 

sin efterträdare Philippe 

Maystadt for bankens personal 

vid en kort ceremoni i decem

ber. Philippe Maystadt t i l l träd-

de efficient sitt ämbete vid EIB 

den 1 januari 2000. 

Sir Brian Unwin: 

"Philippe Maystadt kommer ti l l 

banken inte bara med ett 

utmärkt rykte som finansminis-

ter i Belgien under manga àr 

utan ocksä med sin erfarenhet 

som tidigare medlem av ban

kens räd. Han känner til i 

Europa och EIB mycket väl och 

jag vet att han är mycket hängi-

ven bada. Den respekt han 

atnjuter internationellt i sin 

egenskap av f d ordförande i 

Internationella valutafondens 

interimskommitté blir ocksä tili 

stör forde! för banken. Banken 

hamnar i mycket goda händer." 

EIB öppnar kontor i Berlin 

I aprii kommer EIB att öppna ett 

representationskontor i Berlin. 

Kontoret är beläget pä "Pots

damer Platz" och skall koncen-

trera sig pä lâneverksamhet i 

Tyskland. 

Over hälften av EIB:s totala lan 

pâ 5,5 miljarder euro i Tyskland 

har utnyttjats för investeringar i 

landets östra delstater, och 

särskilt i projekt inom sektorer

na utbildning, hälsa och stads

förnyelse. De snabba föränd-

ringarna i östra Tyskland moti

verar ti l i stör de! öppnandet av 

detta kontor. Det kommer att 

underlätta kontakterna med 

lokala myndigheter och poten-

tiella investerare. 

Gerlando Ge-

nuardi, direk-

tör vid EIB:s 

avdelning för 

personalresur-

ser, efterträ-

der Roger Lavelle i EBRD:s styrelse 

i sin egenskap av direktör i EIB. 

EIB är gründende medlem av 

EBRD (Europeiska banken för 

âteruppbyggnad och utveck

ling) och äger 3 % av aktierna i 

Institutionen som är baserad 

London. EIB och EBRD kan med 

sina uppdrag som kompletterer 

varandra samarbeta, framför 

Ptiilippe Maystadt : 

"Jag är mycket hedrad over det 

förtroende som bankens räd 

hyser för mig genom att enhäl-

ligt utse mig til i Sir Brian 

Unwins efterträdare. Det fak-

tum att det för första gangen är 

en medborgare frän ett litet 

land som är bankens ordföran

de bör i mina ögon inte ha 

nagon särskilt betydelse, efter

som bankens ordförande inte 

har ti l i uppgift att främja sitt 

eget lands intressen. Ord-

förandens roll är att med stöd 

av sina kolleger i direktionen 

och tillsammans med heia per

sonalen hantera samtllga ären-

den för att gora det möjligt för 

banken att bidra til i att uppfyl-

la Europeiska unionens mâlsâtt

ningar." 

EIB - som har sitt säte i Luxem

burg - har ocksa kontor i Aten, 

Bryssel, Lissabon, London, Ma

drid och Rom. 

allt i de lander i Central- och 

Osteuropa som avser att söka 

medlemskap i Europeiska Unio

nen. 

EIB:s ordförande är medlem i 

EBRD:s guvernörsräd. 

Gerlando Genuardi kom til i EIB 

1980 och har varit direktör 

sedan 1995. 

http://www.eib.org
mailto:info@bei.org

