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Nøgletal

(I millioner euroer) 2000 1999 

Indgåede aftaler 36 033 31 800 

I Unionen 30 644 27 765 

Ansøgerlandene 2 948 2 373
(heraf bistanden inden tiltrædelsen) (1 618) (1 467) 

Partnerlandene 2 441 1 662 

• Middelhavslandene (uden Cypern og Malta) 1 214 802
• Afrika, Vestindien og Stillehavet samt OLT 401 341
• Sydafrika 140 150
• Asien og Latinamerika 532 310
• Balkanlandene 154 60

Lånetilsagn 40 940 35 117
I Unionen 35 003 30 380
Ansøgerlandene 3 268 2 677
Partnerlandene 2 669 2 060

Udbetalinger 29 994 27 612
Af egne midler 29 809 27 449
Af andre midler 185 163

Tilvejebragte midler 29 038 28 355
I EU-valutaer 23 764 19 658
I andre valutaer 5 273 8 697

Udestående
Udlån af egne midler 198 918 178 775
Garantier 223 277
Finansieringsbidrag af budgetmidler 2 386 2 352
Kort-, mellem- og langfristet låntagning 159 860 146 223

Egenkapital 21 840 20 494

Balancesum 219 196 201 104

Tegnet kapital pr. 31.12.2000 100 000 100 000
Heraf indbetalt 6 000 6 000
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Meddelelse
fra formanden

I 2000 fortsatte Den Europæiske

Investeringsbank med at fremme virkelig-

gørelsen af Den Europæiske Unions mål

gennem såvel sin låntagning (29 mia

EUR) som sin långivning (36 mia EUR).

Derudover koncentrerede Banken sin

indsats om at løse sin hovedopgave, som

er at styrke den økonomiske og sociale

samhørighed i Unionen (73% af långiv-

ningen i EU gik til investeringer i mindre

begunstigede områder).
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Et andet vigtigt mål, der blev opstillet

sidste år, er innovation 2000-initiativet

for fremme af investeringerne til fordel

for Europas overgang til et innovations-

og videnbaseret samfund, hvilket Det

Europæiske Råd gjorde til sit hovedmål

på mødet i Lissabon i marts 2000.

Et stort skridt i retning af dette initiativs

udmøntning var oprettelsen af EIB-

Gruppen i juni 2000. Heri er Den

Europæiske Investeringsfond blevet spe-

cialiseret i venturekapital og finansie-

ringsbidrag til mindre og mellemstore

virksomheder, hvilket sætter EIB-Gruppen

i stand til at tilbyde mindre og mellem-

store virksomheder samtlige de finansiel-

le produkter, som deres udvikling i en

hurtigt skiftende økonomi kræver.

Uden for Den Europæiske Union var akti-

viteten helt i tråd med Det Europæiske

Råds henstillinger (især på mødet i

Helsingfors i december 1999 og Nice i

december 2000) koncentreret om

Unionens østlige og sydlige naboer, hvor

den styrkede tiltrædelsesprocessen og

euro-middelhavspartnerskabet. Ud over

fornyelsen af sin bistandsordning inden

tiltrædelsen, der trådte i kraft i 2000, har

EIB besluttet at samle sine finansielle

teams i et enkelt direktorat med ansvar

for finansieringerne i såvel EU som ansø-

gerlandene. Ved at anvende samme kri-

terier, projektudvælgelse og udlånsproce-

durer søger EIB at lette de kommende

medlemsstaters integration.

På kapitalmarkederne fortsatte Banken

sin brede og innovative låntagningsstra-

tegi, der afspejler dens position som en

af verdens førende ikkestatslige långive-

re med kreditværdigheden AAA. Hoved-

sigtet er at optimere omkostningerne

ved middeltilvejebringelsen for at kunne

tilbyde initiativtagerne de bedst mulige

finansieringsvilkår.

Fremover agter EIB at koncentrere sin

indsats på områder, hvor den skaber

størst mulig merværdi ved at bidrage til

virkeliggørelsen af Den Europæiske

Unions politiske mål i overensstemmelse

med sine vedtægter og Det Europæiske

Råds afgørelser. Det forudsætter en

omlægning af vore interne procedurer

og af vor udlånsaktivitet såvel som en

udvikling i retning af øget transparens.

Direktionen

Philippe Maystadt 

Bestyrelsesformand og formand for Banken
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De generelle rammer for aktiviteten i 2000 var præget af oprettelsen af EIB-
Gruppen såvel som af Det Europæiske Råds retningslinier på møderne i
Helsingfors (december 1999) og Lissabon (marts 2000), der lagde hovedvægten
på forberedelserne til tiltrædelsen samt på etableringen af et viden- og innova-
tionsbaseret samfund.

I juni 2000 godkendte styrelsesrådet reformen af Den Europæiske Investerings-
fond (EIF), der gjorde denne institution til EIB-Gruppens specialorgan for ven-
turekapitalforretninger og garantier til fordel for mindre og mellemstore virk-
somheder. EIF er aktiv i EU, og dens aktivitet vil gradvis blive udvidet til ansøger-
landene for at fremme udviklingen af venturekapital og etableringen af virk-
somheder inden for højteknologi.

Som svar på Det Europæiske Råds opfordringer har EIB-Gruppen indledt en
række initiativer med henblik på at styrke sin kapacitet til effektivt at bidrage til
dækning af EU- og ansøgerlandenes økonomiske behov.

• Strukturtilpasningen har gjort det muligt at anvende samme operationelle
procedurer og regler for långivning og projektudvælgelse i og uden for
Unionen. Denne reform sigter især mod at fremme overførslen af EU’s regel-
værk til ansøgerlandene, hvilket er et af EIB’s overordnede mål i forbindelse
med forberedelserne til EU’s udvidelse.

Aktiviteten i ansøgerlandene i Centraleuropa steg betydeligt, nemlig til 2,9
mia (+ 24%). Over halvdelen blev finansieret via den ordning for bistand
inden tiltrædelsen, som Banken har oprettet for egen regning og risiko.

• Siden Det Europæiske Råds møde i Lissabon (marts 2000) har EIB-Gruppen
resolut indledt et nyt program for fremme af investeringer, der forbereder
Europas omlægning til et viden- og innovationsbaseret samfund. Dette inno-
vation 2000-initiativ supplerer EIB’s traditionelle aktivitet og koncentrerer en
betydelig del af finansieringsbidragene om fem hovedformål, nemlig forbed-
ring af humankapitalen (uddannelse), forskning og udvikling, nye net på basis
af informationsteknologi og kommunikation, innovationsspredning samt styr-
kelse af iværksætterånden i innovative mindre og mellemstore virksomheder.

Rammer for aktiviteten og
oversigt over 2000

Medmindre andet er anført, er alle beløb i denne brochure udtrykt i millioner euroer.
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I 2000 indgik Banken aftaler om lån på
36 mia mod 31,8 mia i 1999 (+ 13%).
Heraf var 30,6 mia koncentreret i EU,
hvilket er en fremgang på 10%. De in-
dividuelle lån til regionudvikling repræ-
senterede 73%.

Udbetalingerne beløb sig til 30,2 mia,
heraf 26,8 mia i EU og 58% i EUR.

De ca. 310 projekter, som Banken bedøm-
te i 2000, førte til afgivelse af lånetilsagn
på 40,9 mia mod 35,1 mia i 1999, hvilket
svarer til en fremgang på 17%.

Ultimo 2000 beløb det samlede udestå-
ende på lån af egne midler og garantier
sig til 199 mia. Det samlede udestående
på optagne lån udgjorde 159,9 mia.
Balancesummen steg med 9% til 219,2
mia.

Låntagningen beløb sig til 29 mia efter
swaps. Den var fordelt på 136 forret-
ninger og 11 valutaer. I alt 94% af akti-
viteten på markederne efter swaps
fandt sted i EUR, GBP og USD.

Dette initiativ åbner mulighed for ydelse af lån på 12-15 mia i de kommende tre år. I samme sammenhæng
har styrelsesrådet besluttet at fordoble loftet over EIB-Gruppens venturekapitalforretninger til 2 mia.

• Desuden har EIB-Gruppen ofret særlig opmærksomhed på problemerne i forbindelse med finansiering
af projekter med positive miljøpåvirkninger. Det kom til en meget markant stigning i finansieringsbi-
dragene på dette område, og direktoratet for projekter har lagt særlig vægt på metodikken for miljø-
evaluering af investeringerne såvel som på udarbejdelsen af en strategi for opfyldelse af Unionens for-
pligtelser til at forebygge klimaændringer.

• Banken har udvidet sit udbud af finansielle produkter og udviklet en række strukturerede finansie-
ringsordninger, der sætter den i stand til bedre at dække de særlige behov i forbindelse med visse pro-
jekter, især for infrastrukturer for transport og telekommunikation.

En separat brochure, der foreligger på engelsk, fransk og tysk, indeholder fuldstændige statistiske
oplysninger om aktiviteten i 2000 samt perioden 1996-2000 tilligemed fortegneisen over de i årets løb
finansierede projekter. Disse oplysninger fremgår ligeledes af den cd-rom, der er vedlagt denne brochure,
samt af EIB's hjemmeside www.eib.org.

Udbetalinger, indgåede

aftaler og lånetilsagn

(1996-2000)

Mio EUR
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1996 1997 1998 1999 2000

20 000

30 000

40 000

50 000

0

Udbetalinger

Indgåede låneaftaler
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EIB-Gruppens aktivitet i 2000
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Der er blevet opstillet fem hovedmål for
långivningen, nemlig:

• Styrkelse af den økonomiske og soci-
ale samhørighed samt fremme af re-
gionudviklingsbestræbelserne; med 
henblik herpå vil samarbejdet med 
Europa-Kommissionen blive søgt styr-
ket;

• Gennemførelse af innovation 2000-
initiativet, hvis mål er at stimulere
investeringerne til fordel for et viden-
og innovationsbaseret samfund;

• Forberedelse af ansøgerlandenes til-
trædelse;

• Fremme af Unionens politik for udvik-
ling og samarbejde med partnerlan-
dene;

• Tilskyndelse til miljøbeskyttelse og
fremme af en varig udvikling, her-
under bidrag til virkeliggørelsen af de
mål, der fremgår af Kyotoprotokol-
len.

Desuden vil EIB fortsat udvide og
modernisere sit udbud af finansie-
ringsordninger i takt med markedsud-
viklingen og med henblik på en bedre
dækning af sine kunders behov. Den vil
desuden fortsætte sin revision af poli-
tikken for prissætning af lånene. 

Den merværdi, som EIB-Gruppens finan-
sieringsbidrag skaber til gavn for løs-
ningen af dens opgaver i Unionen, for-
bliver hovedsigtet med aktiviteten i de
kommende år og ikke maksimering af
omsætningen.

Bankens første forretningsplan blev udarbejdet, efter at styrelsesrådet i juni 1998 havde vedtaget de første stra-
tegiske rammer. Forretningsplanen gør det muligt at fastlægge en politik på mellemlang sigt og foretage en
operationel prioritering i lyset af de mål, som styrelsesrådet opstiller for Banken. Den tjener ligeledes til en
efterfølgende evaluering af Bankens aktivitet. Forretningsplanen spænder over tre år, men de strategiske per-
spektiver kan ændres i treårsperioden for at tage hensyn til nye mandater og udviklingen i den økonomiske
baggrund. Den forretningsplan, der blev vedtaget i december 2000, dækker perioden 2001-2003.

Bankens forretningsplan 2001-2003

EIB’s hovedsæde
i Luxembourg
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73% af de individuelle lån går til 

regionudvikling

I 2000 bevilgede Banken i synergi med

Unionens strukturfonde 13,7 mia i individu-

elle lån – eller 73% af sine individuelle lån i

EU – til projekter i tilbagestående områder

eller områder med strukturvanskeligheder. 

Inklusive globallånene til mindre investe-

ringer i udviklingsområder har Banken der-

med stillet ca. 20 mia til rådighed for regi-

onudvikling.

Udbygning af infrastrukturerne for kom-

munikation – som er en forudsætning for

øget skabelse af nye aktiviteter – og finan-

siering af projekter for miljøbeskyttelse er

blandt hovedmålene i de tilbagestående

områder.

Forbedringer af livskvaliteten tegnede sig

for 2,8 mia, der gik til projekter for miljø-

beskyttelse, genoplivning af byer og ud-

bygning af den kollektive transport samt

etablering eller modernisering af infra-

strukturer i sundhedssektoren.

Sideløbende hermed gik 8,8 mia til infra-
strukturer for transport, telekommunika-
tion og energioverførsel. Disse finansie-
ringsbidrag var særlig store i Spanien,

En afbalanceret udvikling af Unionen er Bankens hovedopgave ifølge Romtraktaten, og det
blev bekræftet i Amsterdamtraktaten i juni 1997. Derfor går gennemsnitlig over to tredje-
dele af de individuelle lån til en lang række investeringer i tilbagestående områder eller
områder med strukturvanskeligheder.

Med henblik på opnåelse af synergi med Fællesskabets strukturfonde kompletterer Banken
tilskuddene af budgetmidler og fremmer derved en optimal fordeling af midlerne. Dette
samarbejde vil blive styrket som et led i udmøntningen af Agenda 2000, der fastlægger
rammerne for Unionens struktur- og samhørighedspolitik i perioden 2000-2006.

Bidrag til en afbalanceret
udvikling af Unionen

I alt

Mio EUR %

Energi 2 216 16

Kommunikation 6 613 48

Vandforvaltning 

m.v. 1 096 8

Byforbedring 644 5

Industri og tjenester 2 109 16

Uddannelse og 

sundhed 1 031 8

Individuelle

lån 13 709 100

Globallån 6 000

Regionudvikling

Individuelle lån fordelt på

sektorer i 2000

Regionudvikling
1996-2000: 94 mia

2000

1999

1998

1997

1996

5000 15 00010000 20 000

Mål nr. 1

Mål nr. 2

Multiregionale lån

Globallån
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EIB-forum: Regionudvikling -
Effektiv udnyttelse af de økonomiske midler

Det sjette EIB-forum samlede den 19. og 20. oktober 2000 ca. 350 specialister fra regerings- og
politikerkredse, europæiske institutioner og administrationer samt industri- og banksektoren. De
drøftede de årsager til succes og fiasko, der ligger til grund for de forskellige resultater, som de
europæiske regioner kan fremvise.

I sin åbningstale understregede EIB’s formand Philippe Maystadt, at Agenda 2000, der fastlægger
de økonomiske rammer for EU-budgettet frem til 2006, ikke forudser nogen betydelig forøgelse
af udgifterne til regionudvikling. Man kan derfor kun opnå bedre resultater i de kommende år
ved at anvende de disponible økonomiske midler mere effektivt.

Drøftelserne vedrørte nødvendigheden af en god koordination mellem alle fremtrædende aktører
i regionerne såvel som mellem disse og dels de regeringer, de er underlagt, dels Europa-
Kommissionen. Drøftelserne understregede ligeledes nødvendigheden af et nært samarbejde
mellem Europa-Kommissionen og EIB, der er en forudsætning for en effektiv udnyttelse af regio-
nalstøtten. Kun en konstant stræben efter samordning af EU-institutionernes, de nationale eller
lokale myndigheders og de lokale aktørers indsats gør det muligt at tage de nye udfordringer op,
som det forestående informationssamfund indebærer. Denne samordning er ligeledes en forud-
sætning for især udvidelsen af Den Europæiske Union, der vil øge de regionale uligheder i
Unionen i hidtil ukendt grad.

Æresgæsten var Günter Grass, der modtog Nobelprisen i litteratur i 1999. Han tegnede billedet
af en bank, der ligeledes har et socialt sigte og investerer der, hvor behovet er mest akut: »I
dagens Europa, hvor forskellen mellem rig og fattig er enorm, er der ingen mangel på lejlighed
til at støtte underudviklede regioner«.

I sin afslutningstale resumerede næstformand i EIB Wolfgang Roth drøftelserne således: »Koor-
dination er nøgleordet«. De nødvendige forudsætninger for at gøre et projekt til en succes er: En
klar vision, mobilisering af alle ressourcer til fordel for en strategi for virkeliggørelse af denne
vision og koordination af samtlige deltageres indsats. »Enhver politiks succes afhænger uden
undtagelse af valget af et klart mål og en effektiv organisation. Det samme gælder regionalpolitik
– den skal organiseres«.

Angående specielt Central- og Østeuropa kan man ikke forvente, at EU’s regionalpolitik, der i
øjeblikket indebærer et højt støtteniveau, kan udvides uændret til ansøgerlandene. Det er derfor
nødvendigt at udnytte de økonomiske ressourcer bedre. Det betyder, at EIB som Unionens
finansieringsinstitution fremover skal spille en større rolle med henblik på at fremme udviklingen
af samtlige ugunstigt stillede regioner i Unionen.

Et sammendrag af indlæggene
på EIB-forum 2000 fremgår af
EIB-Information nr. 106 af
december 2000, som kan rekvire-
res gratis hos hovedafdelingen
for information og kommunika-
tion (e-post: info@eib.org).

Wolfgang Roth, 
næstformand i EIB
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Grækenland, Italien og Portugal, men også
i Det Forenede Kongerige.

Endelig styrker ca. 2,1 mia den økonomiske
dynamik, idet de var forbeholdt projekter
for udvidelse, modernisering eller etable-
ring af industrivirksomheder.

Disse projekter bidrager især til at øge den
europæiske industris internationale kon-
kurrenceevne, specielt i følgende sektorer:
Biler, el- og elektronikudstyr, metalforar-
bejdning samt papir og gummi.

Den nødvendige tilpasning af industrien,
styrkelse af industriens konkurrenceevne
og fremme af effektive virksomheder, der
kan klare sig i den internationale konkur-
rence og skabe beskæftigelse, hører til de
største økonomiske udfordringer.

50% af lånene til regionudvikling gik til
mål nr. 1-områder

I 2000 modtog de tilbagestående regioner
(mål nr. 1) 6 875 mio i individuelle lån. De
østtyske delstater tegnede sig for 1 101
mio, samhørighedslandene (Grækenland,
Spanien, Irland og Portugal) for 4 081 og
Mezzogiorno for 955 mio.

Infrastrukturerne for kommunikation
samt nettene for telekommunikation og
energioverførsel modtog 60% af de samle-
de finansieringsbidrag og bidrog dermed
til at afbøde virkningerne af visse områ-
ders afsides beliggenhed. Andre 13% gik
til miljøbeskyttelse og forbedring af bymil-
jøet, hvortil kommer 16% til industrien.
Endelig fremmede 11% af de individuelle
lån projekter i sundheds- og uddannel-
sessektoren.

Fremskyndelse af den økonomiske tilpas-
ning

I de områder, der falder ind under mål nr. 2
og dermed modtager støtte til økonomisk
og social omstilling på grund af struktur-
vanskeligheder, beløb de individuelle lån
sig til 5 247 mio. Her tegnede infrastruktu-
rerne for transport sig for hovedparten
(35%), efterfulgt af miljøbeskyttelse og for-
bedring af bymiljøet (16%), som der lægges
stor vægt på. Industri og tjenesteydelser
modtog 18%, og sundheds- og uddannel-
sessektoren 7%.

Det bør understreges, at 80% af de EIB-
finansierede projekter i disse sektorer gen-
nemføres i udviklingsområder og dermed
bidrager til at bringe dem på niveau med
de mere begunstigede områder i EU.

Fremme af finansieringen af net

I telesektoren indgik 1 585 mio i finansie-
ringen af netinfrastrukturer til gavn for
flere udviklingsområder eller et helt land.

Synergi med Europa-Kommissionen

Med henblik på en yderligere styrkelse af
de operationelle forbindelser med Europa-
Kommissionen indgik Banken og Europa-
Kommissionen forskellige samarbejds- og
rammeaftaler, der skal gøre det muligt at
øge Bankens bidrag til bedømmelsen af
projekter, hvortil der ydes tilskud, og for-
bedre koordinationen af EIB-Gruppens ind-
sats med Europa-Kommissionens.

Endelig bidrog Banken til programmerin-
gen af de strukturelle tiltag for 2000-2006,
ligesom den på opfordring fra de øvrige
parter medvirker ved udmøntningen af den
nye EØS-finansieringsordning.
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Innovation 2000-initiativet i hoved-
punkter

Dette initiativ med en løbetid på tre år
har fem formål, nemlig:

• Styrkelse af de mindre og mellemsto-
re virksomheder og deres iværksæt-
terånd, især gennem forøgelse af
venturekapitalforretningerne til for-
del for innovative mindre og mellem-
store virksomheder i EU. Denne aktivi-
tet udfoldes af Den Europæiske
Investeringsfond (EIF), der er EIB-
Gruppens venturekapitalorgan.

• Spredning af innovation gennem
finansiering af investeringer af
ethvert omfang, der gennemføres af
såvel offentlige myndigheder som

virksomheder, med henblik på spred-

ning og anvendelse af innovation

samt tilegnelse af de nødvendige for-

udsætninger for at kunne udnytte

den nye teknologi.

• Forskning og udvikling gennem støt-

te til offentlige og private forsknings-

programmer – især sådanne, som for-

ener virksomheder og offentlige or-

ganer – udbygning af infrastrukturer

for forskning, videncentre eller struk-

trurer, der letter mindre og mellem-

store virksomheders adgang til

forskningsprogrammer.

• Net for IT-teknologi og kommunika-

tion gennem finansiering af transeu-

ropæiske bredbånds- og multimedie-

net samt materielle eller virtuelle
infrastrukturer for lokal adgang til
disse net, især i EU’s mindre udviklede
regioner.

• Forbedring af humankapitalen gen-
nem modernisering og informatise-
ring af skoler, gymnasier og universite-
ter samt ydelse af lån til uddannelses-
centre for informationsteknologi.

Med henblik på udmøntning af stats- eller regeringschefernes retningslinier for etablering af en europæisk øko-
nomi baseret på viden og innovation som fastlagt på mødet i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 har EIB indledt
sit innovation 2000-initiativ.

I de tre kommende år vil EIB-Gruppens støtte til Lissabonstrategien således blive udfoldet ifølge dette særlige
program for ydelse af mellem- og langfristede lån på 12-15 mia EUR.

Innovation 2000-initiativet indebærer ingen forøgelse af finansieringsbidragene, men snarere en kvalitativ
omlægning af EIB-Gruppens aktiviteter til fordel for sektorer med stor teknologisk merværdi og betydning for
fremtiden.

Innovation 2000-initiativet



side   

Første resultater

Siden iværksættelsen af innovation 2000-
initiativet har EIB godkendt projekter for
modernisering af universiteter og skoler,
udbygning af tele- og internetforbindelser,
audiovisuelt udstyr samt forskning og

udvikling i lægemiddelsektoren.

De i 2000 indgåede aftaler beløb sig til
1,6 mia fordelt på 11 EU-lande og vedrørte
venturekapital (214 mio), uddannelse
(448 mio) samt telekommunikation og tv
(965 mio).

Innovation 2000-initiativet på det audiovisuelle område

Den 19. december 2000 præsenterede Viviane Reding, kommissionsmedlem med ansvar for kul-
tur og AV-politik, og formanden for EIB-Gruppen Philippe Maystadt i Bruxelles en ny samar-
bejdsstrategi mellem Europa-Kommissionen, EIB og EIF på det audiovisuelle område. Dette nye
aktivitetsområde for EIB-Gruppen falder ind under innovation 2000-initiativet.

Der blev præsenteret fire konkrete tiltag:

• Ydelse af globallån (kreditlinier) fra EIB til banker med speciale i AV-området med henblik på
finansiering af mindre og mellemstore virksomheder, der producerer AV, udvikler AV-teknolo-
gi eller fungerer som underleverandører på området. Visse af disse globallån kan supplere
offentlige bistandsordninger for AV-produktion, medens andre kan omfatte risikodeling og
udnytte eksterne garantikilder, især EIF.

• Mellem- og langfristet EIB-finansiering i samarbejde med banksektoren af store private eller
offentlige koncerner for tv-produktion og AV-produktion eller -distribution, der investerer i
infrastrukturer (studier, digitalt udstyr, sendere osv.) eller AV-produktion (produktion af film
samt produktion eller distribution af AV-produkter eller kataloger).

• Finansiering af venturekapitalfonde for AV-sektoren gennem EIF’s erhvervelse af kapitalandele.
EIF, der optræder som en fond for andre fonde, vil derved kunne fremme et meget specialiseret
område, hvor mangelen på økonomiske midler og aktører på europæisk plan hindrer skabelsen
af et effektivt venturekapitalmarked. En række forretninger er afsluttede eller under gennemfø-
relse. De vedrører især oprettelsen af specialiserede fonde af TIME-typen (Telecom, Internet,
Media, Entertainment).

• Fælles tiltag for EIB-Gruppen og Europa-Kommissionen til fordel for AV-industriens udvik-
ling, især på film- og tv-området, eller uddannelse af de økonomiske aktører på området.
Disse tiltag sigter mod at forbedre komplementariteten mellem EIB-Gruppens bankmidler og
EU’s tilskud via Media Plus-programmet, der har et budget på 400 mio EUR og spænder over
fem år.
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I 2000 beløb lånene i ansøgerlandene,
der alle ligger i Centraleuropa, sig til
2 948 mio. Heraf blev 1 618 mio afholdt
af bistanden inden tiltrædelsen.

Hovedvægten ligger på kommunikation

Et veludbygget kommunikationsnet,
der opfylder EU’s normer, er en
væsentlig forudsætning for et øko-
nomisk opsving og en vellykket inte-
gration af ansøgerlandene. Derfor
lægger EIB hovedvægten på finansi-
ering af jernbane- og vejforbin-
delser, havne, lufthavne, flyveled-
ning samt telenet.

Finansieringsbidragene til infrastruk-
turer for kommunikation beløb sig i
2000 til 1,5 mia. De gik til jernbane-
net, istandsættelse af det eksisteren-
de vejnet, anlæg af nye motorveje,
sø- og lufttransport samt telekom-
munikation.

Øget støtte til miljøbeskyttelse og
bevarelse af bymiljøet

Der ofres stigende opmærksomhed på
projekter for miljøbeskyttelse og for-
bedring af bymiljøet. Hertil udlånte
Banken 496 mio, fordelt på program-
mer for vand- og affaldsforvaltning,
modernisering af metroer og sporveje
samt etablering af kombinerede byin-
frastrukturer.

Desuden bevilgede Banken 250 mio i
Rumænien, nemlig til udbedring af
grundlagsinfrastrukturer efter over-
svømmelser, ligesom den skænkede 
500 000 EUR til redningsarbejdet i de
katastroferamte områder.

Fremme af industrisektoren

Desuden fremmer Banken industrisek-
toren i ansøgerlandene, især via global-
lån til finansieringsinstitutioner, banker
fra EU-lande, der er etablerede i områ-
det, eller nationale institutter.

Siden 1990 har EIB ydet lån i ansøgerlandene på over 14 mia, deraf 2,9 mia i 2000.
Denne indsats, der udfoldes med henblik på overførsel af Fællesskabets regelværk,
bidrager til at bringe ansøgerlandene økonomisk på niveau med EU-landene forud
for tiltrædelsen. 

Disse finansieringsbidrag ydes dels ifølge et EU-mandat på 8,7 mia for Central- og
Østeuropa frem til 2007, dels inden for rammerne af den bistandsordning inden
tiltrædelsen på 8,5 mia, som Banken har oprettet på eget initiativ og for egen reg-
ning og risiko frem til 2003.

Forberedelse af ansøgerlandene
på tiltrædelsen

Mio EUR

Polen 941

Rumænien 853

Tjekkiet 385

Slovakiet 242

Ungarn 240

Bulgarien 160

Slovenien 65

Estland 42

Letland 10

Litauen 10

Ansøgerlandene (*) 2 948

(*) Heraf bistanden inden tiltrædelsen:
1 618 mio.

Ansøgerlandene

Bevilgede lån i 2000

Ansøgerlandene
1996-2000: 10 mia

2948

2373

2375

1541

1158

2000

1999

1998

1997

1996
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Siden 1990 har finansieringsbidragene i de
ti centraleuropæiske ansøgerlande samt
Cypern og Malta udgjort 14,2 mia, heraf
4,5 mia inden for rammerne af den supple-
rende bistandsordning inden tiltrædelsen,
som Banken iværksatte primo 1998. EIB 
er hurtigt blevet den største kilde til inter-
national finansiering af projekter i Cen-
traleuropa.

Særlige bestræbelser til fordel for kommu-
nikationsprojekter

Transportsektoren dominerer Bankens akti-
vitet med 47% af den samlede långivning,
heraf 1,7 mia til jernbaner og 700 mio til
bytransport. Telesektoren har ligeledes en
betydelig vægt, idet den har modtaget EIB-
lån på 2 mia.

Disse infrastrukturer for kommunikation
styrker forbindelserne med EU og skaber
grundlag for en videre udvikling og en vel-
lykket økonomisk integration.

Miljøbeskyttelse bliver en stadig vigtigere
opgave

Talrige projekter i transport- og energisek-
toren bidrager til at beskytte miljøet og
forbedre bymiljøet. Banken har således
især finansieret omfattende projekter for
kollektiv transport, såsom metroer i
Budapest og Prag samt sporveje i Krakow,
Timisoara og Bukarest.

Sideløbende hermed har EIB fremmet talri-
ge kommunale infrastrukturprojekter for
retablering af belastede miljøer, især i for-
bindelse med vandforsyning, kloakering og
kollektiv energiudnyttelse.

Øget synergi mellem EU’s finansieringskil-
der

Samarbejdet mellem Banken og Europa-
Kommissionen har bidraget til en bedre
synergi mellem EU’s finansieringsordninger
samt til at maksimere deres virkninger.
Banken og Europa-Kommissionen har
arbejdet nært sammen om udarbejdelsen
og finansieringen af et betydeligt antal
projekter i samtlige sektorer, der kan frem-
mes af EIB. Desuden samarbejder Banken,
når det er i projektets interesse, med andre
multilaterale finansieringsinstitutioner i
området, især Den Europæiske Bank for
Genopbygning og Udvikling samt Verdens-
banken.

Udvikling af kapitalmarkederne i Central-
europa

EIB begyndte allerede i 1996 at optage lån
i de central- og østeuropæiske valutaer. På
euromarkedet har den således udbudt
obligationsemissioner i tjekkiske, estiske
og slovakiske kroner, men også i polske
zloty. Disse obligationer har bidraget til at
kanalisere den vesteuropæiske opsparing
til området. I 1997 undertegnede Banken
rammeaftaler om emission på de nationa-
le markeder i ungarske forint og tjekkiske
kroner, der gjorde det muligt at etablere
toneangivende lån med lang løbetid på
dette delmarked og samtidig tiltrække
den lokale opsparing. Generelt har
Banken, i det omfang den nationale lov-
givning tillod det, kunnet tilbyde lån i
lokale valutaer, hvilket fjerner låntagernes
valutakursrisiko.

En grundlæggende indsats som forberedelse til udvidelsen
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Praha

Warszawa

Tallinn

Riga

Vilnius

Bratislava

Budapest

Bucuresti

Sofia

Ljubljana

Nicosia

Miljøbeskyttelse i ansøgerlandene

Siden 1990 har 2,3 mia eller 16% af den samlede långivning i tiårsperioden direkte frem-
met projekter for miljøbeskyttelse. De gik således til kloakering og spildevandsbehandling,
affaldsbehandling og genplantning af skov, men også til forbedring af bymiljøet (metroer og
sporveje, fjernvarme mv.). I 2000 tegnede miljøprojekter sig for knap en fjerdedel af 
finansieringsbidragene. Den markante vækst i Bankens finansieringsbidrag til dette formål
afspejler såvel den stigende bevidstgørelse i de pågældende lande til fordel for en varig
udvikling som opbygningen af en lokal kompetence ved hjælp af midler fra Europa-
Kommissionens PHARE-program.

Finansieringen af disse investeringer, der direkte vedrører miljøproble-
mer, bidrager i høj grad til overholdelsen af EU-bestemmelserne
og letter dermed ansøgerlandenes forberedelser til tiltræ-
delsen. I øvrigt har flere ansøgerlande allerede vedtaget
en miljølovgivning, der er direkte inspireret af EU’s.
Som et led i sin projektbedømmelse undersøger EIB
desuden miljøpåvirkningerne nøje, hvorefter den
om fornødent kræver, at der gennemføres passen-
de foranstaltninger under henvisning til de
gældende EU-normer.

Finansierede miljøprojekter

i ansøgerlandene 1990-2000

Fjernvarme/
kraftvarmeproduktion

Bytransport

Vandforvaltning

Byinfrastrukturer

Genplantning af skov 

Genopbygning efter
oversvømmelser
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Euro-middelhavspartnerskabet

I 2000 fremmede EIB virkeliggørelsen af
målene for euro-middelhavspartnerska-
bet, der sigter mod at skabe et område

med økonomisk stabilitet og velstand,
med sin långivning på 1 214 mio, hvoraf
21 mio havde form af risikovillig kapital
af EU’s budgetmidler. Heraf gik 375 mio
til Tyrkiet inden for rammerne af Bankens
finansieringsordning for genopretning af
den tyrkiske økonomi efter jordskælvene
i 1999.

Hovedvægten lå især på modernisering af
den private sektor, herunder mindre og
mellemstore virksomheder, udvikling af
den finansielle sektor samt forbedring af
infrastrukturerne og miljøbeskyttelsen.

Banken genoptog sin aktivitet i Syrien, idet
den finansierede anlæg for eltransforma-
tion og -transmission.

Samarbejde med 
partnerlandene
Siden 1960’erne har EIB bidraget aktivt til Unionens politik for samarbejde med ca. 150
tredjelande.

I de lande, der er omfattet af euro-middelhavspartnerskabet, fremmer EIB virkeliggø-
relsen af Barcelonaprocessens mål med sigte på etablering af et frihandelsområde mellem
deltagerlandene og EU. Desuden deltager den i Europas solidaritetstilkendegivelser over
for landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet, ligesom den bidrager til stabilitetspagten
for Sydøsteuropa. Endelig støtter den visse typer projekter af fælles interesse for EU og
landene i Asien og Latinamerika.

De nærmere bestemmelser om Bankens samarbejde fremgår af de flerårige mandater,
som EU har overdraget Banken (1).

Den 10. april 2001 holdt EIB’s besty-
relse møde i Cairo. At dette årlige
møde uden for Bankens hovedsæde
fandt sted i Egypten, viser, hvilken
betydning EIB tillægger landet på
såvel det økonomiske som det politi-
ske område. Francis Mayer, der er
næstformand i EIB med ansvar for
aktiviteten i euro-middelhavspartner-
skabslandene, bekræftede i øvrigt
EIB’s vilje til at øge sine finansie-
ringsbidrag til fordel for projekter i
Egypten såvel som i hele Middelhavs-
området.

(1) Jf. tabel G, Konventioner, finansprotokoller og afgørelser, der var gældende eller under forhandling pr. 1. april
2001, i det statistiske bilag hertil (disse oplysninger findes ligeledes på den vedlagte cd-rom og på EIB’s hjemmeside
www.eib.org). 

Middelhavslandene
Bevilgede lån i 2000

Partnerlandene
1996-2000: 9 mia

Mio EUR

Heraf
risikovillig

I alt kapital

Tyrkiet 575

Tunesien 155 5

Algeriet 143 3

Egypten 100

Marokko 83

Syrien 75

Jordan 70 10

Gaza/

Jordans vestbred 13 3

Middel-

havslandene 1 214 21

  

2000

1999

1998

1997

1996

500 2 0001000 2 5001 500

Middelhavsområdet

AVS 

Sydafrika

Asien og Latinamerika 

Balkan
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Afrika, Vestindien og Stillehavet samt
de oversøiske lande og territorier

I AVS-landene og OLT var Banken aktiv i
25 lande, idet den bidrog til gennemfø-
relsen af fem regionale projekter. Den
stillede i alt 401 mio til rådighed, heraf
215 mio i risikovillig kapital. Indsatsen
var specielt koncentreret om at fremme
den private sektors udvikling. 

Som et udtryk for solidaritet med de fat-
tigste lande besluttede EIB at bidrage
med 70 mio til nedbringelsen af et dusin
landes gæld inden for rammerne af
gældslempelsesinitiativet for stærkt
gældstyngede fattige lande (HIPC).

AVS-landene og OLT

Bevilgede lån i 2000

Mio EUR

Heraf

risikovillig

I alt kapital

Afrika 265 171

Sydlige 120 67

Centrale og

ækvatoriale 37 26

Vestlige 83 53

Regionale i Afrika 25 25

Vestindien 77 42

Stillehavet 3 3

AVS-landene 50

OLT 7

AVS-landene og OLT 401 215

Asien og Latinamerika

Bevilgede lån i 2000

Mio EUR

Latinamerika 400

Brasilien 205

Argentina 147

Mexico 48

Asien 132

Indonesien 70

Bangladesh 36

Thailand 26

Asien og Latinamerika 532

Sydafrika

140 mio stilledes til rådighed for tele-
kommunikation, industri og mindre
infrastrukturer af lokal interesse.

Asien og Latinamerika

Der blev i 2000 indgået aftaler om lån
på 532 mio, nemlig 400 mio i Latiname-
rika og 132 mio i Asien.

Over tre fjerdedele af disse lån var for-
beholdt investeringer i den private sek-
tor til støtte for fællesforetagender, der
forener dels europæiske iværksættere
og banker, dels partnere fra de pågæl-
dende lande.

Balkan
EIB bidrog til stabilitetspagten for Syd-
østeuropa ved at udlåne i alt 154 mio i
området. De indgik i opførelsen af en
bro over Donau mellem Bulgarien og
Rumænien, istandsættelsen af eltrans-
missionsnettene i Bosnien-Hercegovina
og forbedringen af den vigtigste nord-
syd-korridor i Albanien.

I alt fem af de fjorten projekter, der ind-
går i startpakken, har nu modtaget
finansieringsbidrag på 548 mio.
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I 2000 viste de individuelle lån til miljøbe-
skyttelse betydelig fremgang i forhold til
1999 (+ 40%), nemlig til 6,4 mia. Hertil
kommer ca. 2 mia i sublån under globallån
til projekter for spildevandsbehandling og
byforbedring, især i Tyskland. Dermed stil-
lede Banken over 8,4 mia til rådighed for
miljøforbedringer i 2000.

56% til miljøbeskyttelse

De individuelle finansieringsbidrag til mil-
jøbeskyttelse beløb sig til 3,6 mia. De var
fordelt på spildevandsbehandling og vand-
forsyning, behandling af husholdningsaf-
fald, sædvanligvis i forbindelse med varme-
og elproduktion, samt bekæmpelse af tok-
siske emissioner fra industrien.

Fortsat støtte til byforbedring og 
bytransport

Enhver forbedring af levevilkårene i byom-
råderne afhænger først og fremmest af
bekæmpelsen af trafikgenerne. Derfor har
Banken i mange år fremmet udviklingen af
kollektive transportsystemer i egen tracé. I
2000 finansierede den således projekter for
sporveje, metroer og bybaner i en halv snes
byer, ligesom den bidrog til opførelsen af
ringveje og tunneler for aflastning af
bycentre.

Desuden har EIB støttet talrige initiativer
for byfornyelse samt istandsættelser af soci-
ale boliger i ugunstigt stillede områder i
Det Forenede Kongerige. 

Miljøbeskyttelse og forbedring
af bymiljøet
Bankens indsats på miljøområdet omfatter såvel miljøbeskyttelse – vandforvaltning,
affaldsbehandling, bekæmpelse af luftforurening, udbredelse af ikkeforurenende indu-
striprocesser og bekæmpelse af jordforurening – som forbedring af bymiljøet – kollektive
transportsystemer i egen tracé og byfornyelse, herunder istandsættelse af sociale boliger.

EIB yder et meget konkret bidrag til virkeliggørelsen af Unionens miljøpolitik, ikke blot
gennem finansiering af egentlige projekter for miljøbeskyttelse, men også ved systema-
tisk at tage hensyn til miljøet ved bedømmelsen af alle de projekter, som den finansierer.
Overholdelsen af de gældende miljønormer og iværksættelsen af de bedst egnede
beskyttelsesforanstaltninger under efterlevelse af EU-lovgivningen er en nødvendig for-
udsætning for, at EIB kan yde lån.

Siden 1996 har lånene til miljøbeskyttelse repræsenteret ca. 25% af Bankens samlede
långivning i EU. Det kom i 2000 til en markant aktivitetsstigning, idet 34% af de individu-
elle lån i EU gik til miljøformål. Desuden lagde Banken særlig vægt på projekter, der
bidrager til at forbedre miljøet i ansøgerlandene.

Miljøbeskyttelse
og bymiljø i 2000

Mio EUR

Miljøbeskyttelse 3 620

Vandmiljø og -forvaltning 1 575

Affaldsforvaltning 771

Bekæmpelse af 

luftforurening 1 274

Bymiljø 2 801

By- og forstadstransport 1 389

Byforbedring 1 412

Individuelle lån 6 422

Globallån 2 000

2000

1999

1998

1997

1996

2000 4000 6 000 8000

Miljøbeskyttelse

Forbedring af bymiljøet

Globallån

Miljøbeskyttelse og forbedring 
af bymiljøet 1996-2000: 34 mia



side          
   

Miljøet i ansøgerlandene

I ansøgerlandene lægges der særlig
vægt på projekter for miljøforbed-

ring, såsom vandforsyning, spilde-
vandsbehandling, behandling af hus-
holdningsaffald, bytransport og byfor-
bedring.

I 2000 tegnede sådanne projekter sig
for knap en fjerdedel af de samlede
finansieringsbidrag i disse lande.

EIB’s bidrag til forebyggelse af klimaændringer

Miljøbeskyttelse og -forbedring samt støtte til overholdelsen af Unionens forpligtelser til at forebyg-
ge klimaændringer (Kyotostrategien) er blandt de overordnede mål, der fremgår af Bankens forret-
ningsplan.

Derfor har EIB allerede regelmæssig fremmet projekter for udnyttelse af vedvarende energikilder,
energibesparelser, kraftvarmeproduktion, affaldsbehandling og kollektiv transport.

I perioden 1997-2000 beløb långivningen til vedvarende energikilder, vandkraftværker, vindmølle-
parker, geotermiske kraftværker og biomasse (undtagen affaldsbehandling) sig til 800 mio, heraf
535 mio i EU. Projekter for kollektiv transport, by- og mellembysbaner, metroer og sporveje tegne-
de sig for 10,9 mia, heraf 9,6 mia i EU.

Det på Riokonferencen i 1992 opstillede mål var som bekendt at fastholde emissionerne af drivhus-
gasser på 1990-niveau. I 1997 blev dette tiltag styrket ved undertegnelsen af Kyotoprotokollen,
ifølge hvilken de mest industrialiserede lande skulle reducere deres emissioner til 5% under 1990-
niveau i perioden 2008-2012.

Banken agter at støtte EU’s politik for forebyggelse af klimaændringer aktivt. Denne indsats vil
blive udfoldet i nært samarbejde med Europa-Kommissionen, medlemsstaterne, den finansielle sek-
tor og de øvrige multilaterale institutioner.

Med henblik herpå agter EIB at udbygge sine finansieringsbidrag i to vigtige sektorer, nemlig ener-
gibesparelser – kollektiv transport og kraftvarmeproduktion – og fortrængning af energikilder –
fremme af en energi, der bruger mindre fossilt brændsel, og erstatning af fossilt brændsel med ved-
varende energikilder.

Disse finansieringsbidrag kan ydes i form af individuelle lån eller sublån under globallån. Desuden
agter Banken bl.a. at styrke synergien mest muligt mellem sine lån til miljøformål og långivningen
inden for rammerne af innovation 2000-initiativet. Det gælder specielt om at finansiere innovative
projekter for forskning og udvikling på områder, der har positive miljøpåvirkninger, og at fremme
investeringer i en industriel udnyttelse af denne forskning.
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Oprettelse af EIB-Gruppen

I juni 2000 godkendte styrelsesrådet opret-
telsen af EIB-Gruppen i lyset af konklusio-
nerne af Det Europæiske Råds møde i
Lissabon. Herved blev EIF en filial af EIB, der
ejer over 60% af dens kapital, hvorved EIF
bevarede sin trepartskarakter med EIB,
Europa-Kommissionen og en række forret-
ningsbanker som ejere. 

Inden for denne ramme skal EIF afvikle
samtlige venturekapitalforretninger for
den nye EIB-Gruppe, ligesom den fortsat vil
administrere en række forskellige garanti-
ordninger til fordel for mindre og mellem-
store virksomheder. Disse nye forbindelser
mellem EIB og EIF muliggør en mere effek-
tiv fokusering af aktiviteten på disse meget
specialiserede områder og vil styrke kataly-
satorvirkningen af EIB-Gruppens indsats i
den europæiske bank- og finansieringssek-
tor til fordel for de mindre og mellemstore
virksomheder.

Denne reform har medført, at den porte-
følje af venturekapitalforretninger, som EIB
opbyggede, medens den selv havde ansva-
ret mellem 1997 og 2000, er blevet overført
til EIF.

Som et led i skabelsen af synergi inden for
EIB-Gruppen har EIB overtaget visse admi-
nistrative funktioner, således at EIF kan
koncentrere sig om finansieringsaktivite-
ten.

Desuden har styrelsesrådet bemyndiget
Banken til at anvende indtil 2 mia EUR af
sine driftsoverskud til finansiering af ven-
turekapitalforretninger, som EIF skal indgå
frem til 2003.

Finansiering af mindre og mellemstore
virksomheder med globallån fra EIB

I 2000 indgik Banken aftaler om globallån
på 11,4 mia, dvs. kreditlinier, der stilles til
rådighed for banker eller finansieringsinsti-

EIB-Gruppen og de mindre og
mellemstore virksomheder
I over 30 år har et af Bankens hovedmål været at fremme de mindre og mellemstore virk-
somheders udvikling gennem forbedring af deres finansielle grundlag. I alt 98% af samtli-
ge private virksomheder i Europa er mindre og mellemstore, og de bidrager i høj grad til
såvel den økonomiske aktivitet som skabelsen af beskæftigelse. Desuden spiller de i dag
en grundlæggende rolle i forbindelse med ibrugtagningen af højteknologi.

Takket være sit brede produktudbud – mellem- og langfristede lån, venturekapital og
garantier – kan EIB-Gruppen støtte de mindre og mellemstore virksomheders udvikling og
deres tilpasning til omskiftelserne i den europæiske økonomi.
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tutioner. Samarbejdet med de lokale
finansielle formidlere sikrer de mindre
og mellemstore virksomheder direkte
adgang til finansieringspartnere, der
råder over oplysninger af høj kvalitet og
har et reelt kendskab til virksomheder-
nes behov.

Halvdelen af globallånenes endelige
modtagere er mindre og mellemstore
virksomheder. I 2000 stillede EIB således
5,7 mia til rådighed for den videre
udvikling af ca. 27 000 mindre og
mellemstore virksomheder.

De mindste – dvs. med under 100 løn-
modtagere – tegnede sig for to tredje-
dele af de nævnte beløb.

Venturekapital

EIB-Gruppen har beskæftiget sig med
venturekapital siden 1997, nemlig inden
for rammerne af det særlige program
for fremme af økonomisk vækst og
beskæftigelse.

Det Europæiske Råd styrkede på mødet
i Lissabon den 23. og 24. marts 2000
denne opgave yderligere, idet det
opfordrede EIB-Gruppen til at øge sin
indsats for styrkelse af innovative min-
dre og mellemstore virksomheders kapi-
talgrundlag i Unionen via EIF.

I 2000 indgik 450 mio i finansieringen af
24 venturekapitalfonde i 10 EU-lande.

Disse fonde har til formål at erhverve
kapitalandele i innovative mindre og
mellemstore virksomheder inden for
højteknologi og bidrage til at styrke
deres kapitalgrundlag. 

Siden 1997 har EIB indgået forpligtelser
på over 1,2 mia i form af 80 forretnin-
ger. Sideløbende hermed repræsenterer
EIF’s venturekapitalforretninger 296
mio. Oprettelsen af EIB-Gruppen har
gjort det muligt at koncentrere alle
disse forretninger i EIF.

EIF’s portefølje af garantier til fordel
for mindre og mellemstore virksomhe-
der

Garantiordningen for mindre og mel-
lemstore virksomheder er udformet
med henblik på at lette adgangen til
lånefinansiering for mindre, europæi-
ske virksomheder med evne til at skabe
beskæftigelse.

EIF råder ligeledes over garantiordnin-
ger, der hovedsagelig dækker bankers
og finansieringsinstitutioners risici i for-
bindelse med mindre og mellemstore
virksomheder. Ultimo 2000 administre-
rede Fonden således 54 ordninger på
knap 1,4 mia. I betragtning af disse ord-
ningers multiplikatorvirkning har dette
beløb gjort det muligt at dække formid-
lerkreditter til mindre og mellemstore
virksomheder på over 5,5 mia.
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6,6 mia i EU

I 2000 beløb aktiviteten til fordel for
transeuropæiske net i EU sig til 6,6 mia
fordelt på net for transport (4 mia), ener-
gioverførsel (0,4 mia) og telekommunika-
tion (2,2 mia). Finansieringsbidragene til
disse projekter var for over to tredjedeles
vedkommende koncentreret i udvik-
lingsområder. Aktiviteten i Grækenland,
Spanien og Portugal var særlig omfatten-
de (over 50%). 

På transportområdet kan især nævnes
broen over den vestlige ende af Korin-
terbugten i Grækenland, en højhastigheds-
jernbane i Italien og istandsættelsen af
Mont Blanc-tunnelen.

I energisektoren var finansieringsbidragene
fordelt på distribution af naturgas og
sammenkoblinger af elnet.

Finansieringsbidragene til telenet var især
koncentreret i Spanien, efterfulgt af Italien

og Portugal, hvorved de bidrog til at
afhjælpe visse udviklingsområders isolere-
de beliggenhed.

1,5 mia i ansøgerlandene

I ansøgerlandene, der har et betydeligt
behov for udbygning og istandsættelse af
infrastrukturer for transport, beløb finansi-
eringsbidragene sig til 1,5 mia. De var for-
delt på jernbane-, vej- og motorvejsprojek-
ter i de prioriterede korridorer samt på
havne og tele- eller mobiltelfoninet.

Projekter til en samlet værdi af 244 mia

Siden 1993 har EIB givet tilsagn om lån på
73 mia til transeuropæiske net. De samlede
projektudgifter kan anslås til 244 mia.

Der blev indgået aftaler om lån på 51 mia.
Fordelingen på sektorer over hele perioden
viser, at lånene til transportnet repræsente-
rede 60%. Herefter følger udbygninger af

Finansiering af 
transeuropæiske net
Effektive net for kommunikation og energioverførsel er en nødvendig forudsætning for
Unionens økonomiske integration og forberedelserne til udvidelsen.

Efter at Det Europæiske Råd på mødet i Essen i december 1994 havde udvalgt de priorite-
rede transeuropæiske net for transport, telekommunikation og energioverførsel og deres
forlængelse til Unionens naboområder, især i ansøgerlandene i Centraleuropa, har
Banken i høj grad styrket sin aktivitet til fordel for transeuropæiske net.

EIB er den førende kilde til lånefinansiering af disse omfattende net og befinder sig der-
for i centrum af etableringen af disse store infrastrukturer. Den formår ikke blot at tilvej-
ebringe de betydelige beløb, som deres gennemførelse kræver, på de bedst mulige vilkår,
men kan også tilbyde løbetider og finansieringsformer, der er gearet til projekterne, samt
fungere som katalysator for andre finansieringskilder. Det fremgår især af det stigende
antal partnerskaber med offentlig og privat deltagelse, som EIB har fremmet, og som
kombinerer de to sektorers respektive fordele til gavn for etableringen af disse infra-
strukturer.
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telenet med 30% og af nettene for
energioverførsel med 10%.

I alt 11 af de 14 prioriterede transport-
projekter og 7 af de 10 prioriterede
energiprojekter har hidtil opnået låne-
tilsagn (heraf den østfranske højhastig-
hedsbane og den nederlandske del af
PBKAL-højhastighedsbanen i 2000).

Ordningen for struktureret finansiering

For at kunne tilpasse sine finansierings-
former til de krav, der stilles af projekter
med høj risikoprofil, og for at kunne
fortsætte sin ydelse af lån med egne
midler eller garantier til fordel for etab-
leringen af omfattende infrastrukturer
har Banken oprettet en ordning for
struktureret finansiering, hvortil der er
afsat i alt 750 mio i de kommende tre år.
Den skal muliggøre en omsætning på
mellem 1,5 og 2,5 mia, hvilket vil gøre
det muligt at tilbyde meget forskelligar-
tede finansielle produkter, såsom

• lån med første prioritet og garantier,
inklusive afdækning af risikoen inden
færdiggørelsen og i forbindelse med
den indledende driftsfase;

• underordnede lån med højere priori-
tet end underordnede aktionærlån

• mezzaninfinansiering, herunder låne-
instrumenter med højt afkast udstedt
af industrivirksomheder, der vokser
sig ud af gruppen af mindre og
mellemstore virksomheder eller er
under omstrukturering;

• derivater i forbindelse med projekter.

Formålet med ordningen for strukture-
ret finansiering er at tilføre prioriterede
projekter merværdi ved at supplere for-

retningsbankerne og kapitalmarkeder-
ne. Disse forretninger vil hovedsagelig

blive gennemført i EU-landene, men
også i tredjelande
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Kollokvium om udbygning af de transeuropæiske net for transport -
Strasbourg, den 14. februar 2001

Medens Europa-Kommissionen styrker sine overvejelser om udformningen af en transportpolitik
for Unionen for de kommende årtier, samlede EIB ca. 300 transportspecialister fra medlemslande-
ne og ansøgerlandene, industrien, finansverdenen og civilsamfundet til drøftelse af, hvilke mål og
hovedpunkter der bør opstilles for den udvidede union.

Drøftelserne blev ledet af Francis Mayer, næstformand i EIB, der sammenfattede drøftelserne og
specialisternes indlæg således:

• Udbygningen af de transeuropæiske net for transport vil fortsat være Unionens og EIB’s for-
nemste opgave med henblik på at undgå en tiltagende mætning af de vigtigste hovedfærdselsårer
og forberede udvidelsen af EU.

• Der er fortsat behov for betydelige investeringer, men de bør rettes kvalitativt mod projekter,
der ikke blot skaber nye hovedfærdselsårer, men også muliggør en optimal udnyttelse af de
eksisterende forbindelser, især for at give skinnetransport en øget andel af markedet for gods-
transport.

• Investeringerne skal ligeledes rettes mod udvikling af intelligente transportsystemer med sigte på
at forbedre den logistiske effektivitet. Deltagerne glædede sig over, at Banken inden for rammer-
ne af sit innovation 2000-initiativ ligeledes kan deltage i finansieringen af forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter på dette væsentlige område.

• Omfanget af de forestående investeringer vil fortsat i høj grad nødvendiggøre inddragelse af den
private sektor i form af oprettelse af partnerskaber med offentlig og privat deltagelse, som EIB
kan fremme takket være sit brede udbud af finansielle produkter, især inden for rammerne af sin
nyoprettede ordning for struktureret finansiering.

• Både medlemsstaterne og de økonomiske aktører på området må indarbejde miljødimensionen
på strategisk plan i deres overvejelser og tilrettelæggelsen af deres politik for prioriterede investe-
ringer. Dette indebærer især, at brugeren skal erlægge en betaling, der afspejler de reelle trans-
portomkostninger, inklusive følgeomkostningerne i form af miljøpåvirkninger, opretholdelsen af
sikkerheden og energiforbruget.

Ewald Nowotny, næstformand i EIB med ansvar for Bankens aktivitet til fordel for transeuropæi-
ske net, afsluttede kollokviet, idet han især understregede det offentliges ansvar. »Hverken den pri-
vate sektors investeringer eller anvendelsen af innovative investeringsformer kan erstatte den
offentlige sektors rolle i forbindelse med transeuropæiske net. Inddragelsen af den private sektor er
ikke desto mindre afgørende som bidrag til virkeliggørelsen af Unionens prioriterede mål på områ-
det. EIB er for sin del fast besluttet på at optræde som katalysator for de disponible midler for at
opnå det ønskede resultat«.

Talernes indlæg kan ses på EIB’s hjemmeside, www.eib.org.

Philippe Maystadt

Loyola De Palacio

Henning Christophersen

Konstantinos Hatzidakis

Jaromir Schling

Ewald Nowotny
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I 2000 beløb EIB’s finansieringsbidrag i
uddannelses- og sundhedssektoren sig
til 1,2 mia.

536 mio gik til uddannelsessektoren i
seks EU-lande, nemlig universiteter og
skoler.

Sundhedssektoren tegnede sig for
652 mio, fordelt på serumlaboratorier i

Danmark samt hospitaler i Spanien og
Tyskland.

Desuden blev der finansieret talrige
mindre skoler og hospitaler via globallå-
nene til regioner eller lokale myndighe-
der.

Over 80% af finansieringsbidragene var
koncentreret i udviklingsområder og

sikrede derfor indbyggerne bedre ad-
gang til infrastrukturer for sundhed og
uddannelse af tilsvarende kvalitet som i
resten af Unionen.

Investering i humankapital
Ud fra ønsket om at fremme to områder af væsentlig betydning for den europæiske økonomis fremtid, nem-
lig uddannelses- og sundhedssektoren, har EIB finansieret humankapital siden 1997.

Denne indsats, der oprindelig var koncentreret om finansiering af infrastrukturer i disse sektorer, er blevet
udvidet via innovation 2000-initiativet, der sætter Banken i stand til at investere i medicinsk eller videnskabe-
lig forskning samt i forbedring af humankapitalen gennem dels informatisering af skoler, gymnasier og uni-
versiteter, dels udvikling af uddannelsescentre for informationsteknologi.

EIB støtter partnerskaber med offentlig og privat deltagelse

Med henblik på at fastholde et højt investeringsniveau søger EU-staterne finansieringsordninger, der

forener den offentlige og den private sektor, ikke blot for at reducere budgetudgifterne, men også for

at drage fordel af de to sektorers kombinerede knowhow. Banken har nu god erfaring med oprettelse af

sådanne partnerskaber.

EIB har allerede i en årrække ydet en betydelig støtte til partnerskaber med offentlig

og privat deltagelse i forbindelse med projekter for infrastrukturer for transport.

Blandt de vigtigste finansierede projekter kan nævnes Athens lufthavn, højhastigheds-

jernbanen London - Kanaltunnelen, Øresundsforbindelsen mellem Danmark og

Sverige, Elbtunnelen i Hamborg og talrige motorvejsafsnit i Det Forenede Kongerige

og Portugal.

EIB lægger ligeledes stor vægt på at finansiere partnerskaber med offentlig og privat

deltagelse til fordel for sociale infrastrukturer. Den har således især deltaget i finansie-

ringen af dels istandsættelsen og moderniseringen af skoler i Falkirk, Glasgow,

Liverpool, Sheffield og Kirklees i Det Forenede Kongerige, dels moderniseringen og

renoveringen af hospitaler i Jena, Nordhausen og Eisenberg samt udvidelsen af et

ingeniørakademi i Tyskland.
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Takket være sin stilling som ikkestatslig, verdensomspændende låntager med kredit-
værdigheden AAA lånte Banken 29 mia. Denne låntagning, der fandt sted på marke-
der præget af flygtighed, afspejler hovedpunkterne i EIB’s politik for låntagning, som
er styrkelse af dens obligationers likviditet og reduktion af omkostningerne ved
middeltilvejebringelsen. Med henblik herpå søger Banken at harmonisere udviklingen i
sine vigtigste strategiske målsætninger med den forventede udvikling i kapitalmarke-
dernes globalisering og at tilpasse sine foranstaltninger for kontrol og risikostyring til
de højeste standarder i bankverdenen. Dens opgave om at udvikle markederne i EU,
især euromarkedet, har i øvrigt fået Banken til at fremme åbningen og udviklingen af
ansøgerlandenes markeder. Takket være sin tilstedeværelse på flertallet af kapitalmar-
kederne uden for Europa underbygger EIB desuden sin position som førende låntager,
idet den samtidig diversificerer både sine investorer og sine medkontrahenter.

Banken lagde hovedvægten på innovation og en diversificeret distribution af sine
papirer. Således udbød den sine første elektroniske e-obligationer i EUR, GBP og USD.
For at forbedre aktivitetens transparens og likviditeten på det sekundære marked blev
disse emissioner ledsaget af en oplysningskampagne som opfølgning på de indgåede
aftaler med markedsførerne i GBP, nemlig med EARN-programmet som forbillede.
Endvidere blev udbuddet af strukturerede produkter – der bidrager til at sænke
omkostningerne ved middeltilvejebringelsen – styrket for at imødekomme behovene
hos de investorer, der foretrækker papirer med højt afkast. Samtlige strukturerede lån
underkastes en nøje undersøgelse af deres risikograd, ligesom der sker en passende
risikoafdækning.

Som i 1999 repræsenterede EUR, GBP og USD tilsammen over 90% af den samlede lån-
tagning, idet de især tjente til opbygning af toneangivende lån på de respektive
afkastkurver i form af enten nyemissioner eller tilføjelse af fungible trancher.

EUR spillede en mindre rolle end i 1999 på grund af markedsvilkårene, men forbliver
den førende udbetalingsvaluta takket være provenuerne af valutaswaps. EIB var den
første ikkestatslige emittent til at få hele kurven af eurolån optaget i MTS for elektro-
nisk behandling af papirerne på det sekundære marked. EARN-emissionernes forfalds-
tider spændte fra 2003 til 2010 og repræsenterede et samlet udestående på 29 mia.

GBP var den mest lånte valuta på grund af de gode vilkår, der blev udnyttet via en
overordentlig dynamisk strategi. Den styrkede Bankens position som toneangivende
låntager som et alternativ til den britiske stat, især takket være udarbejdelsen af en
aftaleprotokol med en gruppe finansielle formidlere. Dens referencekurve strækker sig
nu frem til år 2039.

I USD, hvis andel aftog i forhold til 1999, udbød Banken to nye toneangivende emissio-
ner, ligesom den udnyttede de gunstige markedsvilkår gennem forøgelse af eksisteren-
de lån på hele afkastkurven.

En vidtspændende aktivitet på
kapitalmarkederne
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Inden swaps blev der indgået aftaler
om lån på 29 002 mio, hvilket er en
mindre tilbagegang i forhold til 1999
(29 295 mio, herunder 961 mio inden
for rammerne af et tilbud om
gældsombytning til EUR), medens den
samlede låntagning steg med 2%
(28 334 mio i 1999). EU-valutaernes
andel udgjorde 72% (68% i 1999). De
samlede tilvejebragte midler var for-
delt på 10 forskellige valutaer (16 i
1999) og 136 forretninger.

Efter swaps beløb middeltilvejebrin-
gelsen sig til 29 038 mio, fordelt på 11
valutaer (28 335 mio i 1999). Anven-
delsen af swaps var med et beløb på
24 197 mio (inden konvertering fra vari-
abel til fast forrentning) fortsat omfat-
tende (83% af middeltilvejebringelsen
mod 87% i 1999, 24 581 mio). Den skyld-
tes dels tilpasningen af enten lånenes
valutaer eller forrentning til låntager-

nes eller likviditetsforvaltningens be-
hov, dels omdannelsen af de strukture-
rede emissioner til simple, generelt vari-
abelt forrentede produkter.

De variabelt forrentede midler (24 006
mio mod 21 850 mio i 1999) repræsen-
terede 83% af middeltilvejebringelsen,
medens de fast forrentede faldt fra
6 506 mio i 1999 til 5 032 mio. Lånenes
gennemsnitlige varighed blev øget til
12,5 år (fra 10,1 år i 1999), hvorved de
individuelle løbetider spændte fra 2 til
knap 40 år. De lange løbetider var over-
vejende knyttet til lån i GBP.

Som et led i sin gældsforvaltning fore-
tog Banken førtidige indfrielser af lån
og tilbagekøb på i alt 828 mio.

Aktivitet på markederne

Banken forblev den førende låntager i
EUR i forhold til de supranationale

organisationers samlede emissioner.
Ligesom EIB oplevede de supranationa-
le organisationer og organer under ét
et fald i emissionsaktiviteten i EUR i
2000 for andet år i træk på grund af, at
andre markeder – som f.eks. GBP og
USD – var omkostningsmæssigt mere
attraktive. Fra investorernes synspunkt
var indførelsen af EUR en succes, der
skabte en enorm mængde aktiver og i
høj grad øgede mangfoldigheden af de
låntagere, der søgte at tilvejebringe
midler på gunstige vilkår.

Indgåede aftaler om optagelse af lån i 2000 (i millioner euroer)

Tredje-

EU- landes

valutaer valutaer

EUR DKK GBP GRD SEK i alt CHF CZK HKD JPY NOK PLN TWD USD ZAR i alt TOTAL

Før swaps 6 607 0 14 352 0 0 20 959 641 111 524 182 0 93 390 5 975 126 8 042 29 002

22,8% 0,0% 49,5% 0,0% 0,0% 72,3% 2,2% 0,4% 1,8% 0,6% 0,0% 0,3% 1,3% 20,6% 0,4% 27,7% 100,0%

Efter swaps 12 366 108 11 105 0 185 23 764 641 139 0 363 78 51 0 3 891 110 5 273 29 038

42,6% 0,4% 38,2% 0,0% 0,6% 81,8% 2,2% 0,5% 0,0% 1,2% 0,3% 0,2% 0,0% 13,4% 0,4% 18,2% 100,0%

I Central- og Østeuropa udbød Banken sine første lån i polske zloty (PLN) på euromarkedet, rammeemissionsaf-
talen i HUF blev udvidet til 50 mia, og der blev tilvejebragt CZK på det nationale marked. Endelig var EIB særlig
aktiv på markederne i Sydafrika, Asien og Stillehavet. 
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EUR: 6 607 mio inden swaps/12 366 mio
efter swaps

- Toneangivende EARN-emissioner: 5 681
mio før og efter swaps

Efter at have udbudt mellemstore forret-
ninger på 2 181 mio fortsatte Banken med
at optimere sine omkostninger og øge de
eksisterende liniers likviditet ved at genåb-
ne to lån og øge dem med i alt 500 mio.
Desuden styrkede den sin indsats for at
fremme afsætningen med sigte på at nå
det fornødne likviditetsniveau på lang sigt
sidst på året. Den største EARN-emission var
på 3 mia til den vigtige termin 2010. 

Ultimo 2000 var der placeret otte tonean-
givende emissioner med regelmæssige
mellemrum på afkastkurven mellem 2003
og 2010. Dermed er 29 mia i EIB-obligatio-
ner omfattet af stramme aftaler om market
making, der gør det muligt at styrke såvel
papirernes likviditet som deres synlighed
for investorerne. Den juridiske og tekniske
infrastruktur blev betydelig forbedret for
toneangivende emissioner og afdæknings-
forretninger såvel som for forretningerne
på det sekundære marked.

Årets første forretning i EUR fandt delvis
sted på elektronisk vis, hvilket nu er en
almindelig fremgangsmåde for Bankens
vigtigste forretninger på det primære mar-
ked. EARN-emissionen 2004 blev optaget i
Euro-MTS og de syv andre EARN-emissioner
i Supranational MTS, som er en anden del
af MTS-nettet. Det gjorde Banken til den
førende ikkestatslige emittent, der mulig-
gør elektronisk handel af papirer for samt-
lige lån på afkastkurven. EIB’s finansielle

formidlere kan udveksle obligationer via
MTS uanset deres fysiske hjemsted og for-
skellige regler. Derved er der skabt en spire
til et falleseuropæisk elektronisk marked. 

- Andre forretninger i EUR: 926 mio før og
efter swaps

Med henblik på dækning af efterspørgslen
fra europæiske investorer, der ønsker pro-
dukter med højt afkast, udbød EIB med for-
sigtighed lån med komplekse strukturer,
såsom papirer, der følger udviklingen i
aktieindekserne. Et nyt produkt, der blev
udbudt i samarbejde med et forsikringssel-
skab, knyttede et obligationslån til en livs-
forsikringspolice med henblik på investorer,
der ønskede at oprette en privat social sik-
ringsordning.

GBP: 8 730 mio før swaps/6 757 mio efter
swaps

GBP-markedet forblev en regelmæssig tap-
pet kilde til arbitragemidler, især for AAA-
emittenter og finansielle foretagender. Her
udbød EIB omfattende og likvide tonean-
givende obligationer, der udgør et alterna-
tiv til de britiske statspapirer, hvilket under-
byggede dens stilling som fremtrædende
emittent.

Inden for rammerne af sin strategi for lån-
tagning i GBP udarbejdede Banken gen-
nem en aftale med en gruppe finansielle
formidlere en prispolitik for sine emissio-
ner, der sigter mod betydelig transparens
og konsekvens samt indfører foranstalt-
ninger for at styrke GBP-obligationernes
likviditet på det sekundære marked.

Udestående på EARN-
emissioner pr. 31.12.2000

Kupon (%) Udløbsdato Mio EUR

4,500 15.02.2003 3 360

5,250 15.04.2004 6 100

3,875 15.04.2005 2 000

4,875 15.04.2006 2 000

5,750 15.02.2007 2 578

5,000 15.04.2008 5 082

4,000 15.04.2009 4 538

5,625 15.10.2010 3 000

28 658
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I forhold til 1999 steg det samlede ude-
stående på GBP-lån fra 18 til 27 mia.
Heraf har 20 mia form af toneangiven-
de emissioner på hele afkastkurven (ter-
miner 2009, 2014, 2021 og 2028 samt
fire nye, nemlig 2011, 2025, 2032 og
2020, i sidstnævnte tilfælde koblet til
forbrugerprisindekset). Bankens strate-
gi blev suppleret gennem udbydelse af
den første elektroniske emission af GBP-
obligationer samt af den første emission
af inflationsindekserede EIB-obligatio-
ner. Formidlernes omsætning af tone-
angivende EIB-obligationer på det
sekundære marked blev på 40 mia, hvil-
ket er betydeligt i forhold til årets gen-
nemsnitlige emissionsomfang. Den
deraf følgende likviditet tilskynder i høj
grad institutioner til at købe EIB-papi-
rer. Knap en fjerdedel af disse midler
indgik i swaps mod andre valutaer.

USD: 5 603 mio før swaps/3 734 mio
efter swaps

Den første forretning på 1 mia med en
løbetid på 3 år fandt sted allerede i
januar.

Banken udnyttede de gunstige vilkår på
euromarkedet for USD til at genåbne 10
eksisterende toneangivende lån og til-
føje beløb på mellem 100 og 250 mio
USD med løbetider på 2, 3, 5, 7, 8 og 9
år. Takket være en forhåndsplacering
hos institutionelle investorer blev disse
forretninger gennemført overordentlig
gnidningsløst. De bidrog til at bedre
likviditeten på markedet. I juni vendte
Banken tilbage med et nyt toneangi-
vende lån på 1 mia med en løbetid på 5
år, der blev udbudt via lead managernes
hjemmesider.

To emissioner i USD, der var rettet mod
mindre, japanske investorer, blev udbudt
i årets løb og gjorde det muligt at fort-
sætte diversificeringen af Bankens inve-
storkreds.

De øvrige europæiske markeder

De skandinaviske landes valutaer, DKK,
SEK og NOK, blev tilvejebragt via swaps.
Dette muliggjorde back-to-back-udbe-
talinger i den valuta, som de lokale
kunder ønskede. I CHF sigtede middel-
tilvejebringelsen mod refinansiering af
obligationsemissioner ved udløb.

Vækstmarkederne i Central- og
Østeuropa

- Efter indgåelsen af en emissionsram-
meaftale om HUF – der blev øget med
50 mia – og en tilsvarende om CZK på
de respektive nationale markeder vil et
program af denne art i Polen om PLN
sikre Bankens tilstedeværelse på det
nationale marked i 2001. Det vil bidra-
ge til at udvikle markederne i ansøger-
landene. I 2000 optog Banken for før-
ste gang lån i PLN på euromarkedet,
som den anvendte til back-to-back-
udbetalinger til polske kunder, der
ønskede midler med forholdsvis lang
løbetid.

- På det nationale marked i CZK gjorde
to emissioner – heraf en toneangivende
emission på 15 år – det på ny muligt for
Banken at udvide afkastkurven i CZK.
De tilvejebragte midler indgik i likvidi-
tetsforvaltningen, inden de blev udbe-
talt til tjekkiske låntagere. Desuden var
Banken aktiv på denne del af euromar-
kedet.

Markederne i Sydafrika, Asien og
Stillehavet

Hvad ZAR angår, var hovedbegivenhe-
den i 2000 etableringen af en likvidi-
tetsbeholdning, og der blev optaget lån
på 800 mio på meget gunstige vilkår. I
JPY gjorde strukturerede forretninger
det muligt at tilvejebringe midler på
gunstige vilkår efter swaps samt at
højne EIB’s profil yderligere på dette
delmarked. På markedet for HKD styr-
kede Banken sin position som toneangi-
vende emittent ved at tilbyde 3, 5 og 10
års løbetider på afkastkurven, medens
den på markedet for TWD tilvejebragte
et rekordstort beløb trods markedets
betydelige volatilitet. Samtlige midler i
disse to valutaer blev tilvejebragt på
gunstige vilkår, og de indgik i swaps
mod USD eller EUR.



En effektiv finansiel formidler
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De lån, der ydes i samarbejde med bank-
sektoren, er hovedsagelig globallån.
Denne indirekte og decentraliserede
ordning for finansiering af mindre og
mellemstore investeringer er oprettet
for at kunne dække mindre og mellem-
store virksomheders eller lokale myn-
digheders behov, som EIB af effektivi-
tetsgrunde ikke kan finansiere direkte.
Globallånene dækker et reelt behov og
formidles i dag af et net af ca. 180 ban-
ker, hvoraf ca. en fjerdedel er kommet
til alene i de tre forløbne år. Disse lån
har udviklet sig støt og repræsenterede
i 2000 knap 40% af aktiviteten i EU. De
kommer hvert år titusindvis af mindre

og mellemstore virksomheder eller loka-
le myndigheder til gode.

Siden 1997 har Bankens aktivitet i nært
samarbejde med finansieringssektoren
ligeledes sigtet mod etablering af ven-
turekapitalstrukturer overalt i Unionen
med henblik på at styrke egenkapitalen
i innovative og højteknologiske mindre
og mellemstore virksomheder. Efter
reformen af EIF er denne portefølje ble-
vet overført til denne.

I tredjelandene samarbejder EIB ligele-
des med forretningsbanker, nationale
banker eller europæiske banker, multi-
eller bilaterale finansieringsinstitutio-

ner samt EU-institutioner, der anvender
budgetmidler fra EU eller medlemssta-
terne.

Med henblik på at skabe den bedst
mulige synergi mellem de disponible
midler i investeringernes interesse fort-
sætter EIB sit samarbejde med disse
institutioner, især for at fremme de
mest effektive finansieringsordninger,
dele risikoen samt sikre koordinationen
og komplementariteten mellem de for-
skellige finansieringsinstitutioner.

I samarbejde med banksektoren
EIB arbejder nært sammen med banksektoren, både om sin aktivitet på kapitalmarkederne og om
ydelsen af lån. Dette samarbejde er en forudsætning for, at EIB

• kan bidrage til finansieringen af et stort antal individuelle og omfattende projekter, om fornødent
under anvendelse af formidlere;

• kan opnå tilstrækkelige garantier for finansieringen af private, individuelle projekter, idet en tredjedel
af Bankens modtagne garantier er stillet af banker eller finansieringsinstitutioner;

• takket være sin erfaring med bedømmelse af projekter, der kræver langfristet finansiering, kan spille
sin rolle som katalysator for oprettelsen af solide projektgrupper, der gør det muligt at finansiere pro-
jekter på de bedst mulige vilkår med hensyn til rente og løbetid;

• kan bidrage til at forbedre finansieringsmulighederne for mindre og mellemstore virksomheder samt
iværksættere af mindre og mellemstore infrastrukturprojekter gennem ydelse af globallån til bank-
sektoren.
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Det Europæiske Råd henvender sig stadig
oftere til EIB-Gruppen for hurtigt at få
udmøntet de overordnede mål for den
økonomiske politik. Således oprettede EIB
sit innovation 2000-initiativ som følge af
Det Europæiske Råds møde i Lissabon i
marts 2000. 

Desuden har omfanget af Bankens bidrag
til udmøntningen af Unionens overordnede
politik ført til udviklingen af stadig tættere
forbindelser med Europa-Parlamentet, der
ønsker at optage EIB’s projekter i sin evalu-
ering af virkeliggørelsen af Unionens mål. I
februar 2001 repræsenterede vedtagelsen
af Parlamentets første beretning om Ban-
kens aktivitet en væsentlig institutionel
nyskabelse. Ved denne lejlighed talte for-
manden for Banken til Europa-Parlamen-
tets plenarforsamling.

Der udvikler sig et stadig nærmere samar-
bejde med Europa-Kommissionen på alle
de områder, som Banken dækker. Der er

For at kunne tilbyde sine kunder de bedst
mulige finansieringsformer og tilpasse sig
markedsudviklingen fortsætter EIB med at
udvide og modernisere sine finansie-
ringsordninger. 

Ud over mellem- og langfristede lån, glo-
ballån og venturekapital kan EIB-Gruppen
takket være sin ordning for struktureret

finansiering tilbyde alle former for finansi-
ering af såvel virksomheder som projekter.

Efter at alle venturekapital- og garantifor-
retninger til fordel for mindre og mellem-
store virksomheder er blevet samlet i EIF,
kan EIB-Gruppen desuden imødekomme de
mindre og mellemstore virksomheders sam-
lede finansieringsbehov.

f.eks. blevet indgået en samarbejdsaftale
med henblik på at styrke komplementari-
teten mellem Bankens aktivitet og de til-
tag, der finansieres via EU-budgettet, for
strukturforbedring og forberedelse af til-
trædelsen i perioden 2000-2006.

I tredjelandene samarbejder EIB ligeledes
med de multi- eller bilaterale finansie-
ringsinstitutioner og EU-institutionerne
for at skabe effektive finansieringsord-
ninger og sikre den størst mulige komple-
mentaritet mellem disse institutioners
aktivitet.

Sammen med EU-institutionerne søger
Banken at beskytte Unionens finansielle
interesser. Med henblik herpå kontrollerer
Revisionsretten den del af EIB’s aktivitet,
der udfoldes med midler fra EU-budgettet.
I samme ånd har EIB truffet en intern
beslutning om at tillade Det Europæiske
Kontor for Bekæmpelse af Svig også at
undersøge EIB’s aktivitet.

Institutionernes partner

Bredt udbud af produkter
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Styrelsesrådet består af ministre, udpe-
get af medlemsstaterne, sædvanligvis
finansministrene. Det fastlægger de
generelle retningslinier for kreditpoli-
tikken, godkender årsregnskabet med
balancen samt træffer beslutning om
dels Bankens deltagelse i finansie-
ringsordninger uden for Unionen, dels
kapitalforhøjelser. Endelig udnævner
det medlemmerne af bestyrelsen, direk-
tionen og revisionsudvalget.

Bestyrelsen påser, at Banken ledes i
overensstemmelse med traktaten og
vedtægterne såvel som med styrelses-
rådets generelle retningslinier. Den
har enebeføjelse til at træffe beslut-
ning om ydelse af lån og garantier
samt om optagelse af lån. Medlem-
merne udpeges af medlemsstaterne og
udnævnes af styrelsesrådet for et tids-
rum af fem år, der kan fornys, og de er
udelukkende ansvarlige over for
Banken. Bestyrelsen består af 25 med-
lemmer og 13 suppleanter, hvoraf hen-
holdsvis 24 og 12 udpeges af medlems-

Ledelsesstruktur
staterne, medens et bestyrelsesmed-
lem og en bestyrelsessuppleant udpe-
ges af Europa-Kommissionen.

Direktionen er Bankens udøvende, kol-
legiale fuldtidsorgan. Under ledelse af
formanden for Banken og under besty-
relsens kontrol varetager den Bankens
løbende forretninger samt forbereder
og varetager udførelsen af bestyrelsens
beslutninger. Formandskabet for besty-
relsen varetages af formanden for
Banken eller ved dennes forfald en af
næstformændene. Direktionsmedlem-
merne er udelukkende ansvarlige over
for Banken. De udnævnes af styrelsesrå-
det på forslag fra bestyrelsen for et tids-
rum af seks år.

Bestyrelsen
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Revisionsudvalget består af tre medlem-
mer, udnævnt af styrelsesrådet for et tids-
rum af tre år, der kan fornys. I 1996 blev
revisionsudvalget udvidet med en observa-
tør, som udnævnes hvert år for et tidsrum
af et år. Revisionsudvalget er et uafhængigt
organ, der rapporterer direkte til styrel-
sesrådet. Det efterprøver, at Bankens 
forretninger er udført i overensstemmelse 

med vedtægterne, og om dens bøger er
rigtigt ført. Styrelsesrådet tager revisi-
onsudvalgets beretning og konklusioner til
efterretning tilligemed dets erklæring,
inden det godkender årsberetningen som
udfærdiget af bestyrelsen.

Bankens kollegiale

ledelse og 

medlemmernes

tilsynsområder

Philippe MAYSTADT
Formand for Banken og
bestyrelsesformand

- Forbindelserne med
Europa-Parlamentet

- Institutionelle anliggender
- Finanskontrol
- Menneskelige ressourcer
- Budget
- Formand for EIF’s tilsynsråd
- Repræsentantskabsmedlem 

i EBGU

- Finansieringsvirksomheden i
Østrig, Sverige, Finland,
Island, Norge, Slovenien,
Tyrkiet og Balkanlandene;
forbindelserne med Schweiz

- Økonomiske og finansielle
undersøgelser

- Transeuropæiske net
- Forbindelserne med NIB

- Finansieringsvirksomheden
i Italien, Grækenland,
Cypern og Malta

- Kreditrisiko og administra-
tion af finansieringerne

- Regnskaber og tilsyn med
den finansielle risiko

- Bestyrelsesmedlem i EIF
- Fremme af mindre og

mellemstore virksomheder

- Finansieringsvirksomheden
i Tyskland samt i ansøger-
landene i Centraleuropa

- Information og kommuni-
kation

- Repræsentantskabssuppleant
i EBGU

- Finansieringsvirksomheden
i Frankrig, Maghreb- og
Machraklandene, Israel
samt Gaza og Jordans vest-
bred

- Finanspolitik
- Kapitalmarkeder
- Likviditet

- Finansieringsvirksomheden
i Det Forenede Kongerige
og Sydafrika

- Miljøbeskyttelse
- Forbindelserne med ikke-

statslige organisationer;
åbenhed og transparens

- Intern og ekstern revision
samt forbindelserne med
revisionsudvalget

- Forbindelserne med
Revisionsretten

- Finansieringsvirksomheden
i Spanien, Portugal,
Belgien, Nederlandene,
Luxembourg, Asien og
Latinamerika

- Strukturerede finansierin-
ger og nye udlånsformer

- Juridiske anliggender
(operationelle aspekter)

- Forbindelserne med IADB
og AsDB

- Finansieringsvirksomheden
i Danmark, Irland og AVS-
landene

- Projektevaluering og efter-
følgende evaluering af for-
retningerne

- Regionudvikling
- Forbindelserne med AfDB

Wolfgang ROTH
Næstformand

Massimo PONZELLINI
Næstformand

Ewald NOWOTNY
Næstformand

Francis MAYER
Næstformand

Peter SEDGWICK
Næstformand

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Næstformand

Michael G. TUTTY
Næstformand

Direktionen



side                 

Personlig udvikling

Blandt hovedmålene for forvaltningen
af Bankens menneskelige ressourcer kan
nævnes dels fastholdelse af personalets
kvalifikationer og faglige kompetence
på et højt niveau med sigte på de nuvæ-
rende og kommende udfordringer, dels
skabelse af muligheder for en faglig
udvikling. I 2001 vil budgetterne for
operationel uddannelse blive overført
til direktoraterne, der i samarbejde med
det ledende personale agter at udarbej-
de og gennemføre uddannelsesplaner
med hovedafdelingen for menneskelige
ressourcer som koordinator.

Undersøgelse af personalets holdnin-
ger og forventninger

Med henblik på en bedre vurdering af
virkningerne af den hurtige udvikling
på arbejdspladsen har direktionen
anmodet en specialist om at foretage en
meningsundersøgelse blandt Bankens
personale. Personalet gav nok udtryk
for stor faglig tilfredshed, men påpege-
de ligeledes områder, hvor der er behov
for forbedring. Derfor er bedømmelsen
og alle dermed forbundne aspekter –
såsom præstationer, uddannelse og
udvikling – og forfremmelser de vigtig-
ste arbejdsområder, som formanden i
øvrigt selv viser stor interesse for.

Ansættelser

I 2000 fortsatte Banken sin aktive politik
for prospektering af ansøgere udefra,
samtidig med at den udnyttede de
interne muligheder.

Under et var ansættelserne også i 2000
ligeligt fordelt på mænd og kvinder,
medens en tredjedel af de nyansatte

overordnede var kvinder. Ultimo 2000
havde Banken 1 033 ansatte, hvilket er
en stigning på 2,18% i forhold til året
før.

Oprettelsen af EIB-Gruppen førte til
udstationering og udveksling af perso-
nale mellem EIB og EIF med henblik på
opnåelse af den bedst mulige operatio-
nelle og administrative synergi.

Personalerepræsentation

Personalerepræsentanterne fortsatte i
2000 de igangværende drøftelser med
Bankens ledelse om moderniseringen af
personalepolitikken og arbejdsvilkåre-
ne. Der blev opnået enighed med
Bankens administration om oprettelse
af et nyt appelsystem, ligesom persona-
lerepræsentanterne fortsatte forhand-
lingerne med hovedafdelingen for men-
neskelige ressourcer om revisionen af
personalereglementet.

Ligestilling

Det paritetiske udvalg for ligestilling af
mænd og kvinder (COPEC) fører tilsyn
med udmøntningen af ligestillingspoli-
tikken for så vidt angår karrieremulig-
heder, uddannelse og sociale infrastruk-
turer. COPEC tog især initiativet til
iværksættelsen af et program for opera-
tionelle assistenter, der åbner nye karri-
eremuligheder for det administrative
personale.

Ledelsesstruktur

Som følge af udviklingen i sin baggrund
og aktivitet tilpasser Banken regelmæs-
sigt sin organisation og ledelsesstruktur.
De i 2000 stedfundne ændringer frem-
går af organigrammet s. 36 og 37. Det

ajourføres løbende og kan ses på EIB’s
hjemmeside, www.eib.org.

Det integrerede system for strategisk
information

I juli 2000 vedtog direktionen på grund-
lag af resultaterne af en fornyet gen-
nemgang af systemet for mellemfristet
information et omfattende, flerårigt
program for fornyelse og udskiftning af
flertallet af de applikationer og infra-
strukturer, Banken i øjeblikket råder
over.

Det integrerede system for strategisk
information (ISIS) er imidlertid langt
mere end blot et IT-projekt, idet det
tager udgangspunkt i behovene i for-
bindelse med Bankens aktivitet og
sigter mod at ændre de organisatoriske
rammer. De mulige fordele er omfat-
tende og ventes at få stor virkning på
Bankens struktur og arbejdsmetoder.

Bankens funktion
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Generalsekretariatet

Francis CARPENTER (4310)
Generalsekretær

Almindelige anliggender
Rémy JACOB (4312)
Direktør

Sekretariat
Hugo WOESTMANN
Planlægning, budget og kontrol
Theoharry GRAMMATIKOS
Oversættelser
Georg AIGNER
Indkøb og administrativ assistance
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Koordination
Evelyne POURTEAU

Kontoret i Bruxelles (+352) 2 235 00 70
Dominique de CRAYENCOUR
Direktør

Interne faciliteter og arbejdsmiljø
Agustín AURÍA
Udmøntning af revisionshenstillinger
Helmut KUHRT

Informationsteknologi
Luciano DI MATTIA (9600)
Direktør

Programmelprojekter
Alexander ANDÒ
IT-tjenester
Andrew ALLEN
Infrastruktur
José GRINCHO

Ernest FOUSSE

Generaldirektoratet
for lån

Direktoratet
for Vesteuropa

Michel DELEAU (5436)
Generaldirektør

Operationel støtte og administration
Jos van KAAM (5446)
Direktør

Christian CAREAGA GUZMAN
Koordination
Thomas FAHRTMANN
Operationel politik
Guy CLAUSSE
Informations- log tilsynssystemer
Guy BERMAN
Finansiel forvaltningsstøtte
Ralph BAST
Strukturerede finansieringer
Alain TERRAILLON

Det Forenede Kongerige, 
Irland og de nordiske lande
Thomas BARRETT (5426)
Direktør

Banker, industri og securitisation
Bruno DENIS
Økonomiske infrastrukturer
Tilman SEIBERT

Strukturerede finansieringer og partnerskaber
med offentlig og privat deltagelse
Themistoklis KOUVARAKIS
Nordiske lande
Paul DONNERUP

Spanien og Portugal
Alfonso QUEREJETA (6416)
Direktør

Spanien – Partnerskaber med offentlig og privat
deltagelse, infrastrukturer, den sociale sektor og
byforbedring
Christopher KNOWLES
Spanien – Banker, industri, energi og telekommu-
nikation
Fernando de la FUENTE
Kontoret i Madrid (+34) 91 431 13 40
José Miguel ZUDAIRE
Portugal
Filipe CARTAXO
Kontoret i Lissabon (+351) 21 342 89 89
David COKER

Frankrig og Beneluxlandene
Alain BELLAVOINE (6464)
Direktør

Frankrig – Infrastrukturer
Jacques DIOT
Frankrig – Virksomheder
Constantin SYNADINO
Belgien, Luxembourg og Nederlandene
Ferdinand SASSEN

Direktoratet
for Centraleuropa

Terence BROWN (6259)
Generaldirektør

Tyskland og Østrig
Joachim LINK
Direktør

Tyskland (de nordlige delstater)
Laurent de MAUTORT
Tyskland (de sydlige delstater)
Heinz OLBERS
Kontoret i Berlin (+49) 30 59 00 479-0
Franz-Josef VETTER
Østrig samt energi og telekommunikation i
Tyskland
Paolo MUNINI

Ansøgerlandene
Emanuel MARAVIC (7444)
Direktør

Estland, Letland, Litauen og Polen
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Ungarn, Slovakiet, Slovenien og EURATOM
Henk DELSING
Bulgarien og Rumænien
Guido BRUCH
Tjekkiet, globallån
Jean VRLA

Italien, Grækenland, Cypern og Malta
Thomas HACKETT (+39) 06 4719-1
Direktør

Infrastrukturer
Bruno LAGO
Energi, miljø og telekommunikation
Michael O’HALLORAN
Industri og banker
Jean-Christophe CHALINE

Kontoret i Athen (+30) 1 682 4517-9
Arghyro ELEFTHERIADOU

Direktoratet
for tredjelande

Jean-Louis BIANCARELLI (7009)
Generaldirektør

Rådgivning om økonomiske 
udviklingsanliggender
Daniel OTTOLENGHI
Chefrådgiver for udvikling
Flavia PALANZA
Økonomisk chefrådgiver

Middelhavs- og Balkanlandene
Antonio PUGLIESE (7327)
Direktør

Maghreblandene
Alain SÈVE
Machraklandene og Mellemøsten
Jane MACPHERSON
Tyrkiet og Balkanlandene
Patrick WALSH

Afrika, Vestindien og Stillehavet
samt Sydafrika
Martin CURWEN (7230)
Direktør

Vestafrika og Sahellandene
Tassilo HENDUS
Central- og Østafrika
Jacqueline NOËL
Sydlige Afrika og Det Indiske Ocean
Justin LOASBY
Vestindien og Stillehavet
Stephen McCARTHY

Asien og Latinamerika
Claudio CORTESE (7414)
Direktør

Asien
Siward W. de VRIES
Latinamerika
Matthias ZÖLLNER

Direktoratet
for finanser

René KARSENTI (5263)
Generaldirektør

Kapitalmarkeder
Barbara BARGAGLI-PETRUCCI (4267)
Direktør

Eurozonen – Benchmarks
Carlos FERREIRA DA SILVA
Eurozonen – Andre forretninger
Joseph VOGTEN
Europa (uden eurozonen) og Afrika
David O. CLARK
Nord- og Sydamerika, Asien og Stillehavet
Carlos GUILLE

Likviditet
Anneli PESHKOFF (5124)
Direktør

Likviditetsforvaltning
Francis ZEGHERS
Operationel aktiv-/passivforvaltning
Jean-Dominique POTOCKI
Porteføljepleje
James RANAIVOSON

Organigram
(Pr. 15. april 2001)
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Da ledelsesstrukturen kan forventes at udvikle sig, henvises læserne til organigrammet på Bankens
hjemmeside, www.eib.org, der opdateres jævnlig.

For Bankens lokalkontorer er de komplette telefonnumre anført. For hovedsædet i Luxembourg,
(+352) 4379-1, kun lokalnumrene.

Planlægning og gennemførelse 
af forretningerne
Francisco de PAULA COELHO (5213)
Direktør

Back-office, udlån
Gianmaria MUSELLA
Back-office, likviditet
Erling CRONQVIST
Back-office, låntagning
Yves KIRPACH
Systemudvikling og udlånsdatabase
Charles ANIZET
Finansiel politik, aktiv-/passivstyring og styring af
markedsrisikoen
Alain GODARD
Koordination
Henri-Pierre SAUNIER

Direktoratet
for projekter

Caroline REID (2451)
Generaldirektør

Infrastrukturer
Peter BOND (2668)
Direktør

Barendt STOFKOPER
Axel HÖRHAGER
(Koordinator for Balkanlandene)
Philippe OSTENC
(Udbud)
Mateo TURRÓ CALVET
(Koordinator for hovedafdelingens økonomer)

Jernbaner og veje
Lars NORDIN
José Luis ALFARO
Luigi MARCON
Luft- og søtransport
Jean-Pierre DAUBET
Bytransport
Luis LÓPEZ RODRÍGUEZ
Gianni CARBONARO
Vand og kloakering
José FRADE

Energi, telekommunikation og 
affaldsforvaltning
Günter WESTERMANN (2444)
Direktør

El og affaldsforvaltning
René van ZONNEVELD
Heiko GEBHARDT
(Affaldsforvaltning)
Olie og gas
(Günter WESTERMANN)
Telekommunikation og IT
Carillo ROVERE
Økonomiske anliggender
Gerhardus van MUISWINKEL

Industri og tjenester
Constantin CHRISTOFIDIS (8604)
Direktør

Primærressourcer og biovidenskaber
Jean-Jacques MERTENS
Peder PEDERSEN
Fremstillingsindustri og tjenester
Bernard BÉLIER
Pedro OCHOA

Humankapital
Stephen WRIGHT
Industriel økonomi
Hans-Harald JAHN

Koordination og kontrol
Patrice GÉRAUD (2481)
Vicedirektør

Peter CARTER
(Miljøkoordinator)

Operationel koordination
Angelo BOIOLI

Generel politik
Agostino FONTANA
…….

Direktoratet for 
juridiske
anliggender

Eberhard UHLMANN (3602)
Generaldirektør

Finansielle anliggender og institutionel politik
Marc DUFRESNE (3625)
Meddirektør
Finansielle anliggender
Nicola BARR
Institutionel politik
Carlos GOMEZ DE LA CRUZ 

Bankforretninger
Konstantin ANDREOPOULOS (3562)
Vicegeneraldirektør

Operationel politik og Balkanlandene
Roderick DUNNETT
Tyskland, Østrig samt Central- og Østeuropa
Gerhard HÜTZ
Spanien og Portugal
Ignacio LACORZANA 
Danmark, Irland, Finland, Sverige og Det Forenede
Kongerige
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
Belgien, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene
Pierre ALBOUZE 
AVS-landene, Asien og Latinamerika,
Middelhavslandene og OLT
Regan WYLIE-OTTE
Grækenland, Italien, Cypeen og Malta
Manfredi TONCI OTTIERI

Direktoratet for 
økonomiske
undersøgelser
og information
Alfred STEINHERR (3446)
Cheføkonom

Økonomiske og finansielle undersøgelser
Christopher HURST
Eric PERÉE
Dokumentation og bibliotek
Marie-Odile KLEIBER

Information og kommunikation
Henry MARTY-GAUQUIÉ (3149)
Direktør

Kommunikationspolitik
Adam McDONAUGH
Ekstern kommunikation og forbindelser med
medierne
Paul Gerd LÖSER

Koordination
Daphné VENTURAS

Kreditrisiko

Pierluigi GILIBERT (5339)
Generaldirektør

Infrastrukturer og industri
Per JEDEFORS (6337)
Direktør
Risiko, projektfinansiering
Klaus TRÖMEL
Metodik for kreditrisiko og derivater
Luis GONZALEZ-PACHECO
Banker
Georg HUBER 

Koordination og støtte
Elizabeth MATIZ

Menneskelige
ressourcer

Andreas VERYKIOS (2576)
Direktør

Christopher SIBSON
Chefrådgiver for personaleanliggender

Ressourcer
Jörg-Alexander UEBBING
Udvikling
Margareta HÖLCKE
Administration
Zacharias ZACHARIADIS

Projektevaluering

Horst FEUERSTEIN (3480)
Direktør

Juan ALARIO GASULLA
Campbell THOMSON

Finanskontrol

Patrick KLAEDTKE (3228)
Direktør

Regnskaber
Luis BOTELLA MORALES (3282)
Vicedirektør
Intern og administrativ kontrol
Antonio ROCA IGLESIAS

Intern revision

Peter MAERTENS
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Primo 2001 traf Banken en række beslut-
ninger i retning af at skabe øget transpa-
rens og give offentligheden mere informa-
tion om sine procedurer og aktiviteter.

Den nye informationspolitik er især gen-
stand for et særligt kapitel på Bankens
hjemmeside (www.eib.org) med overskrif-
ten informationspolitik. Det indeholder
alle dokumenter vedrørende Bankens for-
hold til offentligheden, forskellige publika-
tioner om dens politik og procedurer samt
oplysninger om de projekter, der er blevet
stillet spørgsmål om fra offentlighedens
side. En liste over de projekter, der er opta-
get til bedømmelse med henblik på finansi-
ering siden begyndelsen af 2001, fremgår
ligeledes af Bankens hjemmeside. Denne
offentliggørelse finder sted, allerede inden
bestyrelsen har truffet sin finansieringsbe-
slutning, medmindre initiativtager til pro-
jektet modsætter sig det af fortroligheds-
grunde.

Denne udvikling er et led i den mangeårige
dialog mellem EIB og Europa-Parlamentet,
der styrkes gennem Bankens årlige delta-
gelse i flere parlamentsudvalgsmøder. I for-
året 2001 fik de institutionelle rammer for
denne dialog en ny dimension, idet Europa-
Parlamentet på et plenarmøde vedtog sin

første beretning om tilsynet med Bankens
aktivitet. Ved denne lejlighed besvarede
formanden for Banken spørgsmål fra
Europa-Parlamentets plenarforsamling og
dermed fra de EU-borgere, som den repræ-
senterer. Teksten til formanden for Bankens
tale til Europa-Parlamentets plenarforsam-
ling, parlamentsmedlemmernes indlæg og
Europa-Parlamentets beretning kan ligele-
des ses på Bankens hjemmeside.

Desuden fører EIB en løbende dialog med
forskellige civilsamfundsorganisationer om
målene for og fremskridtene i retning af
den europæiske integration. 

Under overholdelsen af den særlige karak-
ter, der præger dens forhold til dens over-
vejende private kundekreds, ønsker Banken
således at bidrage til de bestræbelser, som
de europæiske institutioner udfolder for at
tilnærme sig borgerne, der jo er de ende-
ligt begunstigede af dens indsats.

Politik for information 
og transparens
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I EU skal projekterne bidrage til virkelig-
gørelsen af et eller flere af følgende mål
for at kunne finansieres af EIB:

• Styrkelse af den økonomiske og socia-
le samhørighed eller skabelse af akti-
viteter, der fremmer de ugunstigst
stillede områders økonomiske udvik-
ling;

• Fremme af investeringer i et viden- og
innovationsbaseret samfund;

• Forbedring af infrastrukturer og ser-
viceniveauet i uddannelses- og sund-
hedssektoren, der er af væsentlig
betydning for humankapitalen;

• Udbygning af infrastrukturer for
transport, telekommunikation og
energioverførsel af fælles interesse;

• Miljøbeskyttelse og forbedring af
bymiljøet, herunder gennem udnyt-
telse af vedvarende energikilder;

• Forsyningssikkerhed med hensyn til
energi gennem rationel anvendelse,
udnyttelse af EU’s egne energikilder
og importspredning;

• Fremme af de mindre og mellemstore
virksomheders udvikling gennem
bedre adgang til finansieringsmulig-
heder i form af:

– mellem- og langfristede lån,

– venturekapital.

I ansøgerlandene bidrager Banken til at
forbedre grundlagsinfrastrukturerne,
skabe nye aktiviteter, beskytte miljøet
og overføre Fællesskabets regelværk.

Uden for EU medvirker Banken til virke-
liggørelsen af Unionens politik for ud-
viklingssamarbejde og -bistand gennem
ydelse af langfristede lån af egne mid-
ler, underordnede finansieringsbidrag
og risikovillig kapital af medlemsstater-
nes eller EU’s budgetmidler. Den er såle-
des aktiv i

• Middelhavslandene til fordel for ud-
møntningen af euro-middelhavspart-
nerskabet, der sigter mod opret-
telsen af en toldunion i 2010;

• landene i Afrika, Vestindien og
Stillehavet (AVS-landene), Sydafrika
samt De Oversøiske Lande og Ter-
ritorier (OLT);

• Asien og Latinamerika, hvor den
fremmer visse projekter af fælles
interesse for EU og værtslandet;

• Balkanlandene, hvor den bidrager til
virkeliggørelsen af målene for stabili-
tetspagten, idet den koncentrerer sin
indsats om genetablering af grund-
lagsinfrastrukturer og finansiering af
regionale projekter.

Finansierbare projekter

En række brochurer, der beskriver finansieringsvilkårene og aktiviteten til fordel for de forskellige lande,
områder eller mål, kan ses på Bankens hjemmeside www.eib.org og rekvireres hos hovedafdelingen for
information og kommunikation.

EIB takker initiativtagerne og leverandørerne for de fotografier, der illustrerer denne årsbrochure: 
Fränk Weber (omslaget, s. 1 og 2), Masterfile (s. 4, 8, 9, 11, 12, 21, 22, 25, 26 og 38), Image Bank (s. 6, 7, 10, 20, 26 og 28),
Sue Cunningham (s. 9, 13, 14, 15 og 29), Europa-Kommissionen (s. 10, 15 og 32), Stone (s. 12, 19, 20 og 21), Photodisc (s. 10, 12
og 20), Fotostock (s. 12 og 18), La Vie du Rail (s. 18, 23 og 24) og TAV (s. 22).



side   

Sammendrag af EIB-Gruppens balance
Balance pr. 31.12.2000 (i tusinde euroer)

AKTIVER 31.12.2000

1. Kassebeholdning, tilgodehavender hos cen-
tralbanker samt indestående på postgirokonti 24 726

2. Gældsbeviser udstedt af det offentlige, der 
kan refinansieres i centralbanker 1 474 510

3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter
a) På anfordring 135 178
b) Andre tilgodehavender 11 257 184
c) Udlån 75 767 232

87 159 595

4. Udlån til kunder 93 101 379
Særlige hensættelser – 175 000

92 926 379

5. Beholdning af obligationer og andre vær-
dipapirer med fast afkast
a) Udstedt af det offentlige 1 423 468
b) Udstedt af andre emittenter 2 310 668

3 734 135

6. Aktier og andre værdipapirer med 
variabelt afkast 632 409

7. Immaterielle aktiver 10 018

8. Materielle aktiver 83 459

9. Andre aktiver
a) Tilgodehavende på forudbetalte rente-

godtgørelser inden for rammerne af EMS 7 636
b) Diverse debitorer 902 504
c) Tilgodehavende på valutaswapforretninger 29 067 793

29 977 933

10. Periodeafgrænsningsposter 3 444 117

219 467 279

PASSIVER 31.12.2000

1. Gæld til kreditinstitutter
a) På anfordring 13
b) Med aftalt løbetid eller på opsigelse 507 889

507 902

2. Gæld stiftet ved udstedelse af værdipapirer
a) Udstedte obligationer 161 488 067
b) Andre 825 137

162 313 204

3. Andre forpligtelser
a) Forudmodtagne rentegodtgørelser 334 562
b) Diverse kreditorer 896 320
c) Gæld i forbindelse med valutaswap-

forretninger 28 064 569
d) Diverse 38 290

29 333 741

4. Periodeafgrænsningsposter 4 775 375

5. Hensættelser til omkostninger, herunder 
uforudsete udgifter 
• Personalets pensionsfond 433 281

6. Midler til dækning af generelle kreditinstitut-
risici 980 005

7. Kapital
Tegnet 100 000 000
Ikke indkaldt – 94 000 000

6 000 000

8. Reserver
a) Reservefond 10 000 000
b) Supplerende reserve 2 124 244

12 124 244

9. Midler afsat til venturekapitalforretninger 1 500 000

10. Regnskabsårets resultat 1 307 741

11. Minoritetsinteressernes andel 191 786

219 467 279



Adresser

Den Europæiske Investeringsbank
100, bd Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Tlf.: (+352) 4379-1
Fax: (+352) 43 77 04

Internet: www.eib.org
E-post: info@eib.org

Hovedafdelingen for lån i
Italien, Grækenland, Cypern 
og Malta:
Via Sardegna, 38
I-00187 Rom
Tlf.: (+39) 06 4719-1
Fax: (+39) 06 42 87 34 38

Kontoret i Athen:
364, Kifissias Ave & 1, Delfon
GR-152 33 Halandri – Athen
Tlf.: (+30) 1 682 4517-9
Fax: (+30) 1 682 4520

Kontoret i Berlin:
Lennéstrasse 17
D-10785 Berlin
Tlf.: (+49) 30 59 00 479-0
Fax: (+49) 30 59 00 47 99

Kontoret i Bruxelles:
Rue de la loi 227
B-1040 Bruxelles
Tlf.: (+32) 2 235 00 70
Fax: (+32) 2 230 58 27

Kontoret i Lissabon:
Regus Business Center
Avenida da Liberdade, 110, 2°
P-1269-046 Lissabon
Tlf.: (+351) 21 342 89 89 
eller (+351) 21 342 88 48
Fax: (+351) 21 347 04 87

Kontoret i Madrid:
Calle José Ortega y Gasset, 29
E-28006 Madrid
Tlf.: (+34) 91 431 13 40
Fax: (+34) 91 431 13 83

Den Europæiske Investeringsfond
43, ave J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
Tlf.: (+352) 42 66 88-1
Fax: (+352) 42 66 88-200

Internet: www.eif.org
E-post: info@eif.org

Den Europæiske Investeringsfond
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