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Enkele kerngegevens

(in miljoenen EUR) 2000 1999

Ondertekende leningovereenkomsten 36 033 31 800

Europese Unie 30 644 27 765

Toetredingslanden 2 948 2 373
(waarvan pretoetredingsfaciliteit) (1 618) (1 467)

Partnerlanden 2 441 1 662

• Middellandse-Zeegebied (m.u.v. Cyprus en Malta) 1 214 802
• Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan, LGO 401 341
• Zuid-Afrika 140 150
• Latijns-Amerika, Azië 532 310
• Balkan 154 60

Goedgekeurde leningen 40 940 35 117
in de Europese Unie 35 003 30 380
toetredingslanden 3 268 2 677
partnerlanden 2 669 2 060

Uitbetalingen 29 994 27 612
uit eigen middelen 29 809 27 449
uit andere middelen 185 163

Opgenomen middelen 29 038 28 355
in communautaire valuta’s 23 764 19 658
in andere valuta’s 5 273 8 697

Uitstaand bedrag
Verstrekte kredieten uit eigen 
middelen van de Bank 198 918 178 775
Garanties 223 277
Financieringen uit begrotingsmiddelen 2 386 2 352
Opgenomen leningen op korte, middellange 
en lange termijn 159 860 146 223

Eigen vermogen 21 840 20 494

Balanstotaal 219 196 201 104

Geplaatst kapitaal 100 000 100 000
waarvan gestort 6 000 6 000
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Bericht van 
de President

In 2000 heeft de Europese Investeringsbank
zich opnieuw ingezet voor de uitvoering van
de doelstellingen van de Europese Unie, 
zowel door inleenactiviteiten (29 miljard
euro) als door kredietverlening (36 miljard
euro).

Niet alleen de omvang van de activiteiten is
hierbij van belang; de Bank heeft zich met
name gericht op de vervulling van haar kern-
taak, de bevordering van de sociale en econo-
mische samenhang binnen de Unie (van onze
kredietverlening in de Unie is 73% naar
investeringen in de armere regio’s gegaan). 
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Een andere activiteit die grote prioriteit
genoot was het vorig jaar gelanceerde
”Initiatief Innovatie 2000”. Hiermee wordt
beoogd steun te bieden aan investeringen ten
behoeve van de omvorming van Europa tot
een samenleving die is gebaseerd op kennis
en innovatie, door de Europese Raad van
Lissabon in maart 2000 aangewezen als priori-
taire doelstelling.

Een belangrijke stap in het kader van de uit-
voering van dit programma was de oprichting
van de EIB-Groep in juni 2000. Het Europees
Investeringsfonds is daarbij een dochterinstel-
ling van de EIB geworden en vormt de in risico-
kapitaaltransacties en financiering van het
MKB gespecialiseerde tak van de Groep. Zo is
de Groep in staat het MKB het volledige scala
aan financiële producten te bieden dat het
nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen
in de huidige economische context vol grote
veranderingen.

Buiten de Europese Unie waren onze acti-
viteiten vooral gericht op de landen die ten
oosten en zuiden aan de Unie grenzen, het-
geen volledig in overeenstemming is met de
aanbevelingen van de Europese Raden (in
het bijzonder die van Helsinki in december
1999 en Nice in december 2000). Hierbij werd
steun geboden aan het toetredingsproces;
tevens vond versterking van het euromedi-
terrane partnerschap plaats. De EIB heeft
haar pretoetredingsfaciliteit per 2000 

verlengd. Daarnaast heeft zij de financiële
teams die verantwoordelijk zijn voor krediet-
verleningen in de Europese Unie en in de
toetredingslanden ondergebracht in één
directoraat. Door ten aanzien van de toe-
komstige lidstaten dezelfde criteria en kre-
dietverleningprocedures toe te passen en
projecten op dezelfde wijze te selecteren als
binnen de Unie het geval is, hoopt de EIB
het integratieproces van deze landen te
bevorderen.

Op de kapitaalmarkten heeft de Bank een
breed opgezette en vernieuwende inleen-
strategie gehanteerd, die in overeenstemming
is met haar positie als een van de toonaange-
vende niet-gouvernementele geldnemers met
een AAA-rating. De voornaamste doelstelling
hierbij is de kosten van de middelenopname
zo laag mogelijk te houden, waardoor de
financieringsvoorwaarden bij onze kredietver-
lening optimaal kunnen zijn.

In de toekomst zal de EIB zich met name rich-
ten op activiteiten waar zij een zo groot
mogelijke toegevoegde waarde kan bieden in
het kader van de verwezenlijking van de
beleidsdoelstellingen van de Europese Unie,
zoals vastgelegd in de Statuten van de Bank
en besluiten van de Europese Raad. Dit bete-
kent onder meer dat wij onze interne proce-
dures zullen herzien, onze kredietverlening
verder zullen ontwikkelen en een grotere
transparantie zullen nastreven.

De Directie

Philippe Maystadt 

President van de Bank en voorzitter van haar Raad van Bewind
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De activiteiten van de EIB in 2000 werden gekenmerkt door de oprichting van
de EIB-Groep en mede bepaald door de beleidslijnen die waren vastgesteld door
de Europese Raden van Helsinki (december 1999) en Lissabon (maart 2000).
Hierbij lag het accent vooral op de voorbereiding van de uitbreiding van de
Unie en de ontwikkeling van de Europese kennis- en innovatiemaatschappij. 

De Gouverneurs hebben in juni 2000 hun goedkeuring gegeven aan de hervor-
ming van het Europees Investeringsfonds (EIF) die hiermee de tak van de EIB-
Groep werd die is gespecialiseerd in risicokapitaaltransacties en het verlenen van
garanties aan het MKB. Het EIF opereert in de gehele Unie en zal zijn activitei-
ten steeds meer uitbreiden naar de toetredingslanden om daar de ontwikkeling
van risicokapitaal te bevorderen, evenals de oprichting van ondernemingen in
de sector van de geavanceerde technologie.

Om gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Europese Raden, heeft de
EIB-Groep een aantal initiatieven genomen om beter in staat te zijn op efficiën-
te wijze te reageren op de behoeften van de Europese economie en de toetre-
dingslanden.

• Doordat de Groep zijn structuur heeft aangepast, is er nu eenheid in de opera-
tionele procedures en praktijken die worden gehanteerd bij de kredietver-
strekking en de selectie van projecten, zowel binnen als buiten de Unie. Met
deze hervorming wordt vooral beoogd de overdracht van de bestaande com-
munautaire wetgeving en bepalingen (”acquis communautaire”) naar de toe-
tredingslanden te versnellen, een van de voornaamste doelstellingen van de
EIB in verband met de voorbereiding van de uitbreiding van de Unie.

De activiteiten in de toetredingslanden in Midden-Europa zijn sterk toegenomen
(2,9 miljard, oftewel + 24%), wat voor meer dan de helft plaatsvond in het kader
van de pretoetredingsfaciliteit die de Bank voor eigen risico uitvoert. 

• Sinds de Europese Raad van Lissabon (maart 2000) heeft de EIB-Groep zich ten
volle ingezet voor de realisatie van een nieuw programma, dat tot doel heeft
investeringen te ondersteunen ter voorbereiding van een Europese samen-
leving die is gebaseerd op kennis en innovatie. Bij dit programma, dat het
”Initiatief Innovatie 2000” is genoemd en een aanvulling op de traditionele
activiteiten van de EIB vormt, gaat een aanzienlijk deel van de kredietver-
lening naar de volgende vijf prioriteitsgebieden: bevordering van de ontwikke-
ling van het menselijk kapitaal (opleiding), onderzoek en ontwikkeling, nieu-
we netwerken van informatie- en communicatietechnologie, verbreiding van
innovatie en ontwikkeling van ondernemerschap binnen het innoverend MKB.

Operationeel kader en
algemeen overzicht

Indien niet anders aangeduid, luiden de bedragen in mln euro. 
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Het totale bedrag aan door de Bank
ondertekende leningovereenkomsten
bedroeg 36 miljard, tegenover 31,8 mil-
jard in 1999 (+ 13%). In de Europese
Unie werd in totaal voor 30,6 miljard
aan leningen ondertekend, wat een
toename van 10% inhoudt. 73% van
het totaal betrof afzonderlijke leningen
ten behoeve van regionale ontwikke-
ling.

De uitbetalingen op kredieten bedroe-
gen 30,2 miljard; hiervan werd 26,8 mil-
jard uitbetaald in de Europese Unie.
58% van deze uitbetalingen vond plaats
in euro.

De projectonderzoeksteams van de
Bank hebben in 2000 zo’n 310 investe-

ringsprojecten beoordeeld, vertaald in

40,9 miljard aan kredietgoedkeuringen

(35,1 miljard in 1999, oftewel +17%).

Eind 2000 stond in totaal 199 miljard

aan kredieten uit eigen middelen en

garanties uit. Het totaal aan opgeno-

men leningen bedroeg 159,9 miljard.

Het balanstotaal nam met 9% toe en

stond op 219,2 miljard. 

De totale middelenopname na swaps

bedroeg 29 miljard en vond plaats via

136 transacties, met een spreiding over

11 valuta’s. Het optreden op de mark-

ten vond (na swaps) voor 94% in euro,

Brits pond en Amerikaanse dollar

plaats.

In het kader van dit programma wordt de komende drie jaar een bedrag aan leningen van 12 tot 15
miljard uitgetrokken. In hetzelfde verband heeft de Raad van Gouverneurs eveneens besloten tot een
verdubbeling tot 2 miljard van het financiële pakket dat door de EIB-Groep wordt vrijgemaakt voor risi-
cokapitaaltransacties.

• De EIB-Groep schonk eveneens speciale aandacht aan de financiering van projecten met een positieve
uitwerking op het milieu. Er was sprake van een duidelijke toename van de kredietverlening op dit ter-
rein; het Directoraat Projecten schonk speciale aandacht aan de wijze waarop milieueffecten van inves-
teringen kunnen worden nagegaan, evenals aan de bepaling van een strategie ter ondersteuning van
de inspanningen van de Unie om klimaatveranderingen tegen te gaan.

• De Bank heeft haar financiële producten uitgebreid en een pakket gestructureerde financieringen ont-

wikkeld waardoor zij beter in staat is te voldoen aan de specifieke behoeften van bepaalde projecten, in

het bijzonder op het terrein van infrastructuren op het gebied van vervoer en telecommunicatie.

In een afzonderlijke brochure, verkrijgbaar in het Engels, Frans en Duits, vindt u alle statistieken met
betrekking tot de activiteiten in het jaar 2000 en de jaren 1996 - 2000, alsmede de lijst van de projecten
die in de loop van het jaar zijn gefinancierd. Deze gegevens kunt u tevens raadplegen op de cd-rom die
bij deze brochure wordt verstrekt, evenals op de internetsite van de EIB: www.eib.org.

Uitbetalingen, ondertekende

leningovereenkomsten en

goedgekeurde projecten

(1996 - 2000)

(in mln EUR)
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De activiteiten van de EIB-Groep in 2000
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Er zijn voor wat betreft de kredietverle-
ning vijf prioriteiten vastgesteld:

• ondersteuning van de economische
en sociale cohesie en van de regiona-
le ontwikkeling; hierbij wordt ge-
streefd naar een nauwere samenwer-
king met de Commissie; 

• de ontwikkeling van het ”Initiatief
Innovatie 2000”, met als doel het
bevorderen van investeringen ten
behoeve van een maatschappij die is
gebaseerd op kennis en innovatie;

• de voorbereiding van de toetredings-
landen op het EU-lidmaatschap;

• ondersteuning van het beleid van de
Unie inzake de ontwikkeling van en
samenwerking met de partnerlanden;

• stimulering van de bescherming van
het milieu en van duurzame ontwik-
keling, waaronder het leveren van
een bijdrage aan de uitwerking van
de in het Kyoto-Protocol vastgelegde
doelstellingen.

De EIB zet daarnaast de uitbreiding en
modernisering van haar pakket finan-
cieringsinstrumenten voort, om zo aan-
sluiting te vinden bij de marktontwikke-
ling en beter aan de behoeften van haar

cliënten te kunnen voldoen. Zij zal de
herziening van het beleid inzake de
tariefstelling voor kredieten voortzet-
ten.

De hoofdlijn van de activiteiten van de
EIB-Groep in de komende jaren wordt
niet zozeer gevormd door het behalen
van een zo groot mogelijke omzet,
maar door de toegevoegde waarde van
de Bank in het kader van de aan haar
opgedragen taak binnen de Unie.

Het eerste Activiteitenplan van de Bank vormt de uitwerking van het strategisch kader dat door de Raad van
Gouverneurs in juni 1998 werd goedgekeurd. Het Activiteitenplan is een instrument ten behoeve van beleids-
formulering op de middellange termijn. Hiermee kunnen, naar aanleiding van de doelstellingen die de
Gouverneurs aan de Bank hebben toegekend, ook de operationele prioriteiten van de Bank worden vastgesteld.
Het Plan vormt tevens een instrument dat gebruikt kan worden ten behoeve van de ex-postevaluatie van de
activiteiten van de Bank. Het heeft betrekking op een periode van drie jaar maar in de loop hiervan kunnen
de strategische perspectieven worden gewijzigd, indien dat noodzakelijk mocht zijn in verband met nieuwe
mandaten en met de ontwikkeling van de economische context. Het in december 2000 aangenomen
Activiteitenplan bestrijkt de periode 2001-2003.

Het Activiteitenplan van 
de Bank 2001-2003

Het hoofdkantoor
van de EIB
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73% van de afzonderlijke leningen voor
regionale ontwikkeling

In de loop van het jaar 2000 heeft de EIB, 
in nauwe samenwerking met de
Structuurfondsen van de Unie, 13,7 miljard
aan afzonderlijke leningen – oftewel 73%
van de toewijzingen uit afzonderlijke kre-
dieten in de Unie – toegekend aan projec-
ten in regio’s met een ontwikkelingsachter-
stand of met structurele problemen. 

Als we hiernaast rekening houden met de
globale leningen die zijn verstrekt ten gun-
ste van investeringen van bescheiden
omvang in de steungebieden, dan is door
de Bank zo’n 20 miljard ten behoeve van
regionale ontwikkeling toegekend. 

Tot de prioritaire doelstellingen voor de
minder bevoorrechte regio’s behoren de
ontwikkeling van de verbindingsinfrastruc-
tuur, waardoor economische activiteiten op
gang worden gebracht en tot bloei kunnen
komen, alsmede de financiering van milieu-
beschermingsprojecten.

2,8 miljard is besteed aan de verbetering
van de kwaliteit van het bestaan, en wel
aan projecten ter bescherming van de
natuurlijke omgeving, stadsontwikkeling
en de ontwikkeling van openbaar vervoer,
alsmede de aanleg of modernisering van de
infrastructuur in de gezondheidszorg. 

Daarnaast is 8,8 miljard toegekend voor de
financiering van vervoers-, telecommunica-
tie- en energie-infrastructuren. Met name
in Spanje, Griekenland, Italië en Portugal
waren dit belangrijke terreinen van finan-
ciering, wat eveneens geldt voor het
Verenigd Koninkrijk.

De bevordering van een evenwichtige ontwikkeling binnen de Unie is de hoofdtaak die
de Bank in het Verdrag van Rome is opgedragen; in het Verdrag van Amsterdam
(juni 1997) is dit nog eens bevestigd. Zo wordt gemiddeld meer dan twee derde van de
afzonderlijke leningen van de Bank verstrekt ten behoeve van een breed scala van
investeringen in regio’s met een ontwikkelingsachterstand of met structurele problemen.
De activiteiten van de Bank vormen een aanvulling op de subsidies van de Structuur-
fondsen, waarmee de EIB nauw samenwerkt. Hierdoor wordt een optimale verdeling van
de middelen bereikt. Deze samenwerking zal nog worden versterkt bij de implementatie
van Agenda 2000, een blauwdruk voor het structuur- en cohesiebeleid van de Unie voor
de periode 2000-2006.

Een evenwichtige ontwikkeling
binnen de Unie

(in mln EUR)

Totaal:

bedrag: %

Energie 2216 16

Verbindingen 6613 48

Waterprojecten 

en diversen 1096 8

Stedelijke

voorzieningen 644 5

Industrie,

dienstverlening 2109 16

Onderwijs,

gezondheidszorg 1031 8

Totaal 

afzonderlijke

leningen 13709 100

Globale kredieten 6000

Regionale ontwikkeling

Sectorale verdeling van de

afzonderlijke leningen (2000)

Regionale ontwikkeling
1996-2000: 94 mrd

2000

1999

1998

1997

1996

5000 15 00010000 20 000

Doelstelling 1

Doelstelling 2

Multiregionaal

Globale kredieten
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EIB-Forum: Regionale Ontwikkeling - Optimale
Benutting van de Financiële Middelen

Het zesde EIB-Forum bracht op 19 en 20 oktober 2000 ongeveer 350 deskundigen bijeen. De
deelnemers vertegenwoordigden regeringen, politieke kringen en Europese instellingen; ook de
overheid, de industriële sector en het bankwezen waren vertegenwoordigd. Zij bogen zich over de
vraag waarom in sommige Europese regio’s goede ontwikkelingsresultaten worden geboekt, ter-
wijl andere regio’s achterblijven.

In zijn openingsrede benadrukte Philippe Maystadt, de president van de EIB, dat Agenda 2000 –
het financiële kader voor de begroting van de Europese Unie tot 2006 – geen aanzienlijke verho-
ging van de uitgaven voor regionaal beleid bevat. De enige manier waarop in de komende jaren
betere resultaten kunnen worden behaald, is door de beschikbare financiële middelen efficiënter
te benutten.

In de discussies werd het belang benadrukt van een goede samenwerking tussen alle partijen die
in de regio’s een belangrijke rol spelen; daarnaast dienen deze partijen nauw samen te werken met
de centrale overheid en met de Europese Commissie. Ook werd de aandacht gevestigd op de
noodzaak van nauwe samenwerking tussen de Commissie en de EIB; een voorwaarde om effec-
tief gebruik te maken van regionale steun. De instellingen van de Unie, de nationale en locale
organisaties en de mensen van de praktijk moeten continu dezelfde doelstellingen nastreven.
Alleen als dit het geval is, kan men de uitdagingen van de informatiemaatschappij aan en heeft
de uitbreiding van de Europese Unie, waardoor de regionale verschillen binnen de Unie groter
zullen zijn dan ooit tevoren, kans van slagen.

Eregast was Günter Grass, winnaar van de Nobelprijs voor literatuur in 1999. Hij schetste het
beeld van een bank die ook sociale doelstellingen nastreeft en investeert daar waar de behoefte
het grootst is. ”In het Europa van vandaag, waar de ongelijkheden tussen rijk en arm enorm
zijn, zijn de mogelijkheden om aan achtergebleven regio’s steun te verlenen legio”.

Ter afsluiting van het Forum vatte Wolfgang Roth, vice-president van de EIB, de bevindingen
aldus samen: ”Samenwerking is van cruciaal belang”. Hij liet zien wat dit voor ieder project
betekent: een heldere visie en de inzet van alle mogelijke middelen binnen het kader van een
strategie die erop gericht is deze visie te vertalen in realiteit. Voorts moeten alle betrokken partij-
en met elkaar samenwerken: ”Succes kan alleen dan verzekerd worden als er sprake is van een
duidelijke doelstelling en een efficiënte organisatie. Dit geldt evenzeer voor een geslaagde regio-
nale ontwikkeling; er moet sprake zijn van een goedgeorganiseerd geheel”.

Voor Midden- en Oost-Europa geldt dat niet moet worden verwacht dat het huidige regionaal
beleid van de Europese Unie, waarbij er sprake is van een hoog niveau van financiële ondersteu-
ning, zonder meer kan worden toegepast in de toetredingslanden. De financiële middelen zullen
dus beter moeten worden benut. Dit houdt in dat de EIB, de financieringsinstelling van de
Europese Unie, in de toekomst een nog belangrijker rol zal gaan spelen bij de ontwikkeling van
de minder bevoorrechte regio’s van de Unie.

Een samenvatting van de bijdra-
gen van de sprekers op het EIB-
Forum 2000 treft u aan in ”EIB-
Mededelingen” N° 106 van
december 2000; deze uitgave is
op verzoek verkrijgbaar bij de
hoofdafdeling Voorlichting en
Communicatie van de EIB (e-mail:
info@eib.org).

Wolfgang Roth, 
Vice-president van de EIB
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2,1 miljard ten slotte was bestemd voor sti-
mulering van de economie; hierbij werd de
uitbreiding, modernisering en vestiging
van ondernemingen in de industriële sector
ondersteund.

Door deze projecten werd met name het
internationale concurrentievermogen van
de Europese industrie versterkt, en wel in
de automobielsector en in de sectoren
elektrotechniek en elektronica, papier, rub-
ber en in de metaalindustrie. 

Het is voor onze economieën immers van
essentieel belang de noodzakelijke aanpas-
singen in de industriële structuur te finan-
cieren, het concurrentievermogen te ver-
sterken en de ontwikkeling van goed
presterende bedrijven, die in staat zijn de
internationale concurrentie het hoofd te
bieden te bevorderen.

50% van de regionale ontwikkelings-
kredieten voor de Doelstelling 1-gebieden

In 2000 hebben de regio’s met een ontwik-
kelingsachterstand, de zogenaamde
Doelstelling 1-gebieden, 6 875 miljoen aan
afzonderlijke leningen ontvangen. Naar de
oostelijke deelstaten van Duitsland is 1 101
miljoen gegaan, naar de Cohesielanden
(Spanje, Portugal, Ierland en Griekenland) 
4 081 miljoen en naar de Italiaanse
Mezzogiorno 955 miljoen.

Van de totale steun is 60% naar verbin-
dingsinfrastructuur en naar telecommuni-
catie- en energiedistributienetten gegaan,
waarmee geprobeerd is de nadelige gevol-
gen van de perifere ligging van deze gebie-
den te verzachten. Voor de verbetering van
het natuurlijk en stedelijk milieu is 13% van
de kredieten toegekend en in de industrië-
le sector 16%. 11% van de afzonderlijke
leningen is ten slotte verstrekt voor de
financiering van projecten in het onderwijs
en de gezondheidszorg.

Snellere economische aanpassing

In de Doelstelling 2-gebieden, die in aan-
merking komen voor steun bij de economi-
sche en sociale omschakeling vanwege
structurele problemen, is in totaal voor
5 247 miljoen aan afzonderlijke leningen
verstrekt. In deze gebieden worden vooral
kredieten toegekend voor vervoersinfra-
structuur (35%) en de bescherming van het
natuurlijk en stedelijk milieu (16%). Naar
de sectoren industrie en dienstverlening is
18% van het bedrag gegaan, naar onder-
wijs en gezondheidszorg 7%.

Alles bij elkaar genomen was 80% van de
door de Bank gefinancierde projecten gele-
gen in regionale ontwikkelingsgebieden.
Deze regio’s worden zo geholpen om hun
achterstand ten opzichte van de meer
bevoorrechte regio’s in te lopen.

Financiering van netwerken

Met een bedrag van 1 585 miljoen zijn
infrastructuren voor telecommunicatienet-
ten gefinancierd die voor meerdere steun-
gebieden of voor het gehele grondgebied
van een land van belang zijn.

Nauwe samenwerking met de Commissie

Om de operationele banden met de
Commissie nog verder aan te halen, heeft
de EIB samenwerkings- en kaderovereen-
komsten met de Commissie getekend.
Hierdoor kan de Bank een grotere bijdrage
leveren aan de evaluatie van gesubsidieer-
de projecten en wordt de coördinatie tus-
sen de activiteiten van de EIB-Groep en die
van de Commissie bevorderd.

De Bank heeft daarnaast een bijdrage gele-
verd aan het programma van de
Structuurfondsen voor 2000-2006; boven-
dien werkt zij, op verzoek van de betrok-
ken partijen, mee aan de tenuitvoerlegging
van het nieuwe Financieel Mechanisme van
de EER.
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Presentatie van Initiatief Innovatie 2000

Dit programma, dat drie jaar omvat,
heeft de volgende vijf doelstellingen:

• De ontwikkeling van het MKB en van
ondernemerschap, met name door
meer financieringen door middel van
risicokapitaal ten behoeve van de
ontwikkeling van innoverend MKB in
de Europese Unie. Deze activiteit
wordt uitgevoerd door het Europees
Investeringsfonds (EIF), de tak van de
EIB-Groep die gespecialiseerd is in risi-
cokapitaal;

• Verbreiding van innovatie, door het
financieren van investeringen van
allerlei omvang, zowel van overheden
als van ondernemingen, voor zover
deze de verbreiding en de toepassing
van innovatie tot doel hebben, dan

wel de ontwikkeling van vaardighe-
den die nodig zijn om van de nieuwe
technologieën gebruik te kunnen
maken;

• Onderzoek en ontwikkeling, door het
ondersteunen van onderzoekspro-
gramma’s in de publieke en particulie-
re sector, met name waar bedrijfsleven
en publieke instellingen samenwer-
ken. Daarnaast is het de bedoeling de
totstandkoming te bevorderen van
een onderzoeksinfrastructuur, van
”centres of excellence” en van structu-
ren die het voor het MKB gemakkelij-
ker maken toegang te krijgen tot
onderzoeksprogramma’s;

• Netwerken van informatie- en com-
municatietechnologie, door de finan-
ciering van transeuropese breedband-

en multimedianetwerken en van
materiële en virtuele infrastructuren
voor de toegang tot deze netwerken,
vooral in de armere regio’s van de
Unie;

• De ontwikkeling van menselijk kapi-
taal, door de modernisering en infor-
matisering van basisscholen, scholen
voor voortgezet onderwijs en hoge-
scholen en universiteiten, alsmede
door kredieten voor opleidingsvoor-
zieningen voor informatie- en com-
municatietechnologie.

Ter ondersteuning van de door de staatshoofden en regeringsleiders op 23 en 24 maart 2000 in Lissabon uitgezet-
te beleidslijnen, waarmee beoogd wordt vorm te geven aan een Europese economie die is gebaseerd op kennis
en innovatie, heeft de EIB-Groep het ”Initiatief Innovatie 2000” gelanceerd.

In de loop van de komende drie jaar zal de EIB de ”strategie van Lissabon” ondersteunen door middel van een
speciaal programma van middellange of langlopende kredieten van 12 tot 15 miljard euro.

Het Initiatief Innovatie 2000 houdt niet zozeer in dat de omvang van de financiering toeneemt. Er is vooral spra-
ke van een kwalitatieve verschuiving van de activiteiten van de EIB-Groep naar sectoren met een aanzienlijke toe-
gevoegde waarde op technologisch gebied en met goede toekomstmogelijkheden.

”Initiatief Innovatie 2000”
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De eerste resultaten

Sinds de invoering van Initiatief Innovatie
2000 heeft de EIB projecten goedgekeurd
die betrekking hebben op de modernise-
ring van universiteiten en scholen, de ont-
wikkeling van telecommunicatie en inter-
netnetwerken, audiovisuele voorzieningen

en onderzoek en ontwikkeling in de farma-
ceutische sector.

In 2000 zijn in elf landen van de Unie kre-
dieten verstrekt voor een bedrag van
1,6 miljard: risicokapitaal (214 miljoen),
onderwijs (448 miljoen), telecommunicatie
en televisie (965 miljoen).

Initiatief Innovatie 2000 in de audiovisuele sector

Op 19 december 2000 hebben Viviane Reding, Europees Commissaris voor Cultuur en
Audiovisuele zaken, en Philippe Maystadt, de president van de EIB, in Brussel een nieuwe strate-
gie gepresenteerd voor de samenwerking op audiovisueel gebied tussen de Commissie, de EIB en
het EIF. Dit nieuwe onderdeel van de activiteiten van de EIB-Groep valt onder het Initiatief
Innovatie 2000.

De strategie omvat drie concrete actielijnen:

• De EIB kan kredietlijnen (”globale kredieten”) ter beschikking stellen aan het in de audiovisu-
ele sector gespecialiseerde bankwezen ten behoeve van de financiering van kleine- en middel-
grote bedrijven (MKB) die actief zijn op het gebied van audiovisuele producties en -technieken
of die in deze sector onderaannemingsactiviteiten verrichten. Sommige van deze globale kredie-
ten kunnen dienen als aanvulling op overheidssteun aan audiovisuele producties, terwijl andere
een element van risicodeling kunnen bevatten, waarbij beroep kan worden gedaan op externe
garanties van met name het EIF.

• In samenwerking met het bankwezen kan de EIB op de middellange en lange termijn kredieten
verstrekken aan grote particuliere of publieke concerns die activiteiten ontplooien op het gebied
van televisie- of audiovisuele productie of -distributie, waar deze investeringen doen in infra-
structuren (studio’s, digitale apparatuur, zendstations, enz.) of in producties (de productie van
filmpakketten, distributie van werken of van catalogi). 

• De EIB kan fondsen voor investeringen met risicokapitaal voor de audiovisuele sector financie-
ren, door middel van deelnemingen van het EIF. Als ”paraplufonds” kan het EIF zo een rol spe-
len in deze zeer gespecialiseerde sector, waar de totstandkoming van een efficiënte risicokapitaal-
markt wordt belemmerd door het ontbreken van financiële middelen en paneuropese onderne-
mingen. Een aantal activiteiten is of wordt momenteel opgezet; het gaat hier met name om de
oprichting van gespecialiseerde ”TIME”-fondsen (Telecom - Internet - Media - Entertainment).

• Gezamenlijke activiteiten van de EIB-Groep en de Europese Commissie ten behoeve van de
ontwikkeling van de audiovisuele industrie, in het bijzonder de film- en televisie-industrie, 
dan wel ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de marktpartijen in deze sector.
Het doel is de bancaire middelen van de Groep en de communautaire subsidies van het Media
Plus-programma, waarvoor voor vijf jaar 400 miljoen euro beschikbaar is gesteld, beter op
elkaar te laten aansluiten.
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In 2000 zijn in een aantal toetredingslan-
den – alle in Midden-Europa – kredieten
verstrekt voor 2 948 miljoen. 1 618 mil-
joen was afkomstig uit middelen die
beschikbaar waren gesteld uit hoofde
van de pretoetredingsfaciliteit. 

Verbindingsnetwerken: de belang-
rijkste prioriteit

Wil de economie van de toetredingslan-
den tot bloei komen en hun integratie
slagen, dan zijn goed ontwikkelde en in
overeenstemming met de communau-
taire normen opgezette verbindingsnet-
werken een essentiële voorwaarde. Om
deze reden vormt de financiering van
spoorlijnen en wegen, havens, lucht-
havens, controle van het luchtruim en
telecommunicatienetwerken de belang-
rijkste prioriteit van de EIB. 

Voor kredietverlening ten behoeve van
verbindingsnetwerken is in 2000 1,5 mil-
jard toegekend. Het betreft spoorweg-
netten, herstel van het bestaande
wegennet, de ontwikkeling van nieuwe
hoofdwegverbindingen, alsmede zee-
en luchtvaart en telecommunicatie.

Grotere steun aan het milieu

Steeds meer aandacht wordt gegeven
aan projecten die een bijdrage leveren
aan de verbetering van het natuurlijk
en stedelijk milieu. De voor deze doel-
stelling toegekende kredieten bedroe-
gen 496 miljoen. De financiering betrof
programma’s voor water- en afvalbe-
heer, de modernisering van metro- en
tramverbindingen en de ontwikkeling
van diverse stedelijke infrastructuren.

De Bank heeft eveneens 250 miljoen
toegekend voor herstel van de door de
overstromingen beschadigde basisinfra-
structuur in Roemenië; daarnaast heeft
zij 500 000 euro geschonken voor hulp-
operaties in de getroffen gebieden.

Steun aan de industriële sector

De Bank verleent eveneens steun aan
de industriële sector in de toetredings-
landen, voornamelijk via globale kre-
dieten aan financiële partnerinstellin-
gen, banken uit de Unie die in de regio
vestigingen hebben of nationale
instellingen.

Sinds 1990 is er door de Bank in de toetredingslanden voor meer dan 14 miljard
aan kredieten verstrekt, waarvan 2,9 miljard in 2000. Hiermee wordt, in het kader
van de overdracht van het ”acquis communautaire”, beoogd te bereiken dat deze
landen in de periode van voorbereiding op hun toetreding hun achterstand op de
landen van de Unie kunnen inlopen.

De kredieten zijn enerzijds toegekend onder een kredietmandaat van de Unie voor
Midden- en Oost-Europa tot 2007 (8,7 miljard), en anderzijds onder de pretoetre-
dingsfaciliteit, die de Bank op eigen initiatief en voor eigen risico heeft inge-
voerd voor de periode tot 2003 (8,5 miljard).

Voorbereiding van de 
toetredingslanden op hun
EU-lidmaatschap

(in mln EUR)

Polen 941

Roemenië 853

Tsjechië 385

Slowakije 242

Hongarije 240

Bulgarije 160

Slovenië 65

Estland 42

Letland 10

Litouwen 10

Toetredingslanden * 2948

* waarvan 1 618 miljoen 
uit de pretoetredingsfaciliteit 

Toetredingslanden

In 2000 toegekende kredieten

Toetredingslanden
1996-2000: 10 mrd

2948

2373

2375

1541

1158

2000

1999

1998

1997

1996
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Sinds 1999 hebben de tien toetredingslan-
den in Midden-Europa, alsmede Cyprus en
Malta, 14,2 miljard aan kredieten ontvan-
gen, waarvan 4,5 miljard via de extra kre-
dietverlening uit hoofde van de pretoetre-
dingsfaciliteit, die begin 1998 door de 
EIB is ingevoerd. In zeer korte tijd is de
Bank de belangrijkste bron van internatio-
nale financiële steun voor projecten in de
landen in Midden-Europa geworden.

Bijzondere steun ten behoeve van verbin-
dingen

Vervoer vormde de belangrijkste sector
binnen de activiteiten van de Bank: 47%
van het totaalbedrag aan kredieten was
bestemd voor vervoersprojecten, waaron-
der 1,7 miljard voor spoorwegen en
700 miljoen voor stadsvervoer. De sector
telecommunicatie ontving eveneens een
omvangrijk bedrag aan kredieten (2 mil-
jard).

Deze verbindingsinfrastructuur versterkt de
fysieke banden met de Unie en legt de
grondslag voor een geslaagde ontwikke-
ling en economische integratie.

Milieu: een steeds belangrijker prioriteit

De Bank heeft talrijke projecten gefinan-
cierd in de sectoren vervoer en energie die
een bijdrage leveren aan de verbetering
van het natuurlijk en stedelijk milieu. Het
betreft met name grote projecten op het
gebied van openbaar vervoer, zoals de
metro in Boedapest en Praag en tramver-
bindingen in Krakowice, Timisoara en
Boekarest.

De EIB heeft daarnaast veel projecten gefi-
nancierd ten behoeve van gemeentelijke
infrastructuur, met name met betrekking
tot watervoorziening, riolering en collec-
tief energiebeheer.

Grotere samenwerking tussen de commu-
nautaire instrumenten

Samenwerking tussen de Bank en de
Commissie zorgde ervoor dat de financiële
instrumenten van de Unie in hun onderlin-
ge samenhang optimaal werden benut;
hierdoor kon hun invloed maximaal zijn.
Medewerkers van de Bank en de Commissie
hebben nauw samengewerkt bij de aanwij-
zing en de financiering van een aanzienlijk
aantal projecten in alle sectoren die in aan-
merking komen voor financiering door de
EIB. Bovendien werkt de Bank telkens wan-
neer het belang van de projecten dat ver-
eist, samen met andere multilaterale finan-
ciële instellingen die in dit deel van Europa
actief zijn, in het bijzonder met de
Europese Bank voor Wederopbouw en
Ontwikkeling en de Wereldbank.

De ontwikkeling van de kapitaalmarkten
in Midden- en Oost-Europa

In 1996 is de EIB begonnen valuta’s van de
landen in Midden- en Oost-Europa in te
lenen. Zij was actief op de euromarkt, via
obligatieleningen, in Tsjechische kronen en
vervolgens in Estse en Slowaakse kronen en
via transacties in de Poolse zloty. Dergelijke
obligaties hebben er mede voor gezorgd dat
westerse spaargelden naar Oost-Europa zijn
gevloeid. Vanaf 1997 sloot de Bank op de
binnenlandse markten van Hongarije en
Tsjechië emissie-kaderovereenkomsten in
respectievelijk de Hongaarse forint en de
Tsjechische kroon, zodat zij voor dit markt-
segment benchmarks voor de lange termijn
kon vormen en tevens lokale spaargelden
kon aantrekken. In het algemeen heeft de
Bank voor zover de nationale wetgeving dat
toeliet kredieten in de lokale valuta’s kun-
nen aanbieden en zo voor de geldnemers de
wisselkoersrisico’s kunnen wegnemen.

Basisactiviteiten ten behoeve van de uitbreiding
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Praha
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Tallinn

Riga

Vilnius

Bratislava

Budapest
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Ljubljana

Nicosia

Het milieu in de toetredingslanden

Sinds 1990 is 2,3 miljard, oftewel 16% van het totale over een periode van tien jaar toegekende
bedrag aan leningen, rechtstreeks ten goede gekomen aan milieuprojecten. Het betreft zowel
projecten op het gebied van het natuurlijk milieu -afvalwaterzuivering, afvalverwerking, herbe-
bossing -als van het stedelijk milieu -metro en tram, stadsverwarming en andere voorzienin-
gen. In 2000 had bijna een kwart van de financieringen betrekking op milieuprojecten; dat de
Bank steeds actiever wordt in deze sector, heeft te maken met het feit dat men zich in de
betrokken landen steeds meer bewust wordt van het belang van duurzame ontwikkeling en
dat de deskundigheid op locaal niveau toeneemt, met steun van middelen die de
Commissie via het PHARE-programma ter beschikking stelt.

De financiering van deze projecten, dat wil zeggen investeringen die
rechtstreeks betrekking hebben op milieuproblemen, draagt bij aan
de invoering van EU-regelgeving en daarmee ook aan de voor-
bereiding op het lidmaatschap van de Unie. Overigens is
in een aantal toetredingslanden reeds milieuwetgeving
tot stand gekomen die rechtstreeks is ontleend aan de
in de Unie geldende wetgeving. Bovendien gaat de
EIB voor elk project dat zij in overweging neemt,
zorgvuldig na wat de milieueffecten ervan zouden
kunnen zijn en verlangt zij desgewenst dat
er passende maatregelen worden geno-
men, waarbij de in de Unie geldende
normen als referentie dienen.

Tussen 1990 en 2000 in de 

toetredingslanden gefinancierde

milieuprojecten

stadsverwarming
warmte - en electriciteitsproductie

stadsvervoer

watervoorziening

stedelijke infrastructuur

herbebossing

wederopbouw na
overstromingen
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Het euromediterrane partnerschap

In 2000 heeft de EIB in het kader van de
doelstellingen van het euromediterrane
partnerschap (vorming van een gemeen-

schappelijke ruimte van stabiliteit en eco-
nomische welvaart) 1 214 miljoen aan
leningen verstrekt, waarvan 21 miljoen risi-
cokapitaal uit begrotingsmiddelen van de
Unie. Daarvan is 375 miljoen naar Turkije
gegaan in het kader van het door de Bank
opgezette steunprogramma TERRA voor
herstel van de Turkse economie na de
aardbevingen van 1999.

Het accent is met name gelegd op de
modernisering van de particuliere sector,
waaronder het MKB, de ontwikkeling van
de financiële sector en de verbetering van
infrastructuur en milieu. 

De Bank heeft haar activiteiten in Syrië her-
vat en heeft hier installaties voor transfor-
matie en transportfaciliteiten van elektri-
sche energie gefinancierd.

Samenwerking met de 
partnerlanden
Sinds de jaren zestig neemt de EIB deel aan het samenwerkingsbeleid zoals dat door de
Unie in zo’n 150 derde landen wordt gevoerd.

In de landen van het euromediterrane partnerschap ondersteunt de EIB de doelstellingen
van het ”Barcelonaproces”; dit met het oog op de totstandbrenging van een vrijhandels-
zone tussen de betrokken niet-EU landen en de Unie. Zij neemt ook deel aan de Europese
activiteiten in het kader van de solidariteit met de landen in Afrika, het Caribisch gebied
en de Stille Oceaan en levert haar bijdrage aan het Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa.
Ten slotte steunt zij bepaalde soorten projecten die van wederzijds belang zijn voor de
Unie en de landen in Latijns-Amerika en Azië.

De activiteiten die de Bank in het kader van het samenwerkingsbeleid verricht, vinden
plaats uit hoofde van meerjarenmandaten van de Unie(1).

Op 10 april 2001 kwam de Raad van
Bewind van de EIB in Caïro bijeen. Dat
deze jaarlijkse bijeenkomst buiten de hoofd-
vestiging van de Bank in Egypte werd
gehouden, laat zien hoeveel belang de EIB
aan dit land hecht als economische en poli-
tieke factor. Francis Mayer, vice-president
van de EIB, die verantwoordelijk is voor de
activiteiten in de landen van het euromedi-
terrane partnerschap, heeft bij deze gelegen-
heid overigens opnieuw bevestigd dat de
EIB haar financieringsinspanningen ten
behoeve van projecten in Egypte, evenals in
het gehele Middellandse-Zeegebied, wenst
te vergroten.

(1) Zie tabel G ”Overeenkomsten, financiële protocollen en besluiten die op 12 februari 2001 van kracht waren of
waarover werd onderhandeld” in de brochure die als bijlage bij deze publicatie is gevoegd (deze gegevens kunt u
tevens raadplegen op de cd-rom die bij deze brochure wordt verstrekt, evenals op de internetsite van de EIB:
www.eib.org).

Kredieten in de niet-EU lan-

den in het Middellandse-

Zeegebied in 2000

Partnerlanden
1996-2000: 9 mrd

(in mln EUR)

waarvan
risico-

totaal kapitaal

Turkije 575

Tunesië 155 5

Algerije 143 3

Egypte 100

Marokko 83

Syrië 75

Jordanië 70 10

Gaza/

Westoever 13 3

Middellandse-

Zeelanden 1214 21

 

2000

1999

1998

1997

1996

500 2 0001000 2 5001 500

Middellandse-Zeegebied

ACS -Landen

Zuid-Afrika

Latijns-Amerika en Azië 

Balkan
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Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan
en LGO

De Bank is in 25 ACS-landen en LGO
(overzeese lands- en gebiedsdelen)
actief geweest en heeft vijf regionale
projecten gesteund. Er is in totaal 401
miljoen aan kredieten toegekend, waar-
van 215 miljoen als risicokapitaal. De
EIB heeft zich met name geconcen-
treerd op de ontwikkeling van de parti-
culiere sector. 

De Bank is solidair met de armste lan-
den en heeft besloten voor een bedrag
van 70 miljoen bij te dragen aan de ver-
lichting van de schuldenlast van zo’n
twaalf landen in het kader van het initi-
atief ten behoeve van de arme landen
met een zware schuldenlast (HIPC).

ACS-LGO

In 2000 toegekende kredieten

(in mln EUR)

waarvan

risico-

totaal kapitaal

Afrika 265 171

Zuidelijk Afrika 120 67

Midden- en

Equatoriaal Afrika 37 26

West-Afrika 83 53

Regionaal Afrika 25 25

Caribisch gebied 77 42

Stille Oceaan 3 3

Alle ACS-landen 50

LGO 7

ACS-LGO 401 215

Latijns-Amerika en Azië

In 2000 toegekende kredieten

(in mln EUR)

Latijns-Amerika 400

Brazilië 205

Argentinië 147

Mexico 48

Azië 132

Indonesië 70

Bangladesh 36

Thailand 26

LATIJNS-AMERIKA, AZIË 532

Zuid-Afrika

140 miljoen aan leningen ging naar
telecommunicatie, industrie en de
financiering van kleine lokale infrastruc-
turen.

Landen in Latijns-Amerika en Azië

Van de in 2000 ondertekende lening-
overeenkomsten (532 miljoen) is 400
miljoen toegekend voor projecten in
Latijns-Amerika en 132 miljoen in Azië.

Meer dan driekwart van de kredieten
was bestemd voor investeringen in de
particuliere sector ter ondersteuning
van joint ventures waaraan, naast part-
ners uit de betrokken landen, Europese
ondernemingen en banken deelnamen.

Balkan

De EIB heeft bijgedragen aan het
Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa,
door middel van kredietverlening in
deze regio voor in totaal 154 miljoen.
Zij heeft deelgenomen aan de financie-
ring van de bouw van een brug over de
Donau tussen Bulgarije en Roemenië,
aan het herstel van de stroomtransport-
netten in Bosnië-Herzegovina en de ver-
betering van de voornaamste noord-
zuidverbinding in Albanië.

In totaal zijn nu vijf van de veertien
zogenoemde ”Quick-Start” projecten
gefinancierd, en wel voor een bedrag
van 548 miljoen.
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In 2000 was de omvang van de afzonder-
lijke leningen ten behoeve van het milieu
ten opzichte van 1999 met 40% gestegen
tot 6,4 miljard. Daarbij kan zo’n 2 miljard
aan toewijzingen uit globale kredieten
worden gevoegd, voornamelijk in
Duitsland, en wel voor riolerings- en
stadsvernieuwingsprojecten. Dit houdt in
dat de totale steun van de Bank aan het
milieu in 2000 op meer dan 8,4 miljard uit-
kwam.

56% voor het natuurlijk milieu

Het bedrag aan afzonderlijke kredieten
ten behoeve van de bescherming van het
natuurlijk milieu beliep 3,6 miljard; het
betrof afvalwaterzuivering en drinkwater-
voorziening, de verwerking van stedelijk
afval – doorgaans gecombineerd met
warmte- en stroomproductie – en beper-
king van de uitstoot van giftige industriële
gassen.

Blijvende steun aan stadsvernieuwing en
stadsvervoer

Bestrijding van verkeersoverlast is een
essentiële voorwaarde voor verbetering
van het stedelijk leefklimaat. Om deze
reden richt de Bank zich al een aantal
jaren op de ontwikkeling van vormen van
stadsvervoer op een vrije baan. Zo heeft
zij in 2000 in circa tien stedelijke gebieden
projecten gesteund op het gebied van
tram- en metrotransport en stadstreinen
en de aanleg van rondwegen of tunnels,
ter ontlasting van de stadscentra, mede
mogelijk gemaakt.

De EIB heeft ook steun verleend aan een
aantal stadsvernieuwingsprojecten en her-
stel van sociale woningen in minder
bevoorrechte regio’s in het Verenigd
Koninkrijk.

Bescherming van het natuurlijk
en stedelijk milieu
De activiteiten van de Bank op milieugebied omvatten zowel de bescherming van het
natuurlijk milieu – waterbeheer, afvalverwerking, bestrijding van de luchtvervuiling, ont-
wikkeling van niet-vervuilende procédés in de industrie, bodembescherming – als de ver-
betering van het stedelijk milieu – vormen van openbaar vervoer op een vrije baan en
stadsvernieuwing, waaronder renovatie en herbouw van sociale woningen.

De EIB levert een concrete bijdrage aan het milieubeleid van de Unie. Zij financiert pro-
jecten die zich specifiek op milieubescherming richten; daarnaast toetst zij stelselmatig de
milieuaspecten bij de evaluatie van alle door haar ondersteunde projecten. Voor toeken-
ning van een EIB-krediet moet aan de geldende milieunormen worden voldaan en moe-
ten de meest passende milieubeschermingsmaatregelen worden toegepast in overeen-
stemming met de communautaire wetgeving.

Sinds 1996 maken de leningen voor het milieu zo’n 25% van de in de Unie toegekende
EIB-kredieten uit. In 2000 was er sprake van een duidelijke toename: de kredieten ten
behoeve van het milieu vormden 34% van de in de Unie toegekende afzonderlijke lenin-
gen. Bovendien heeft de Bank bijzondere aandacht geschonken aan projecten die bijdra-
gen aan verbetering van het milieu in de toetredingslanden.

Natuurlijk en stedelijk
milieu (2000)

(in mln EUR)

totaal

Natuurlijk milieu 3620

Waterbeheer 1575

Afvalbeheer 771

Bestrijding luchtvervuiling 1274

Stedelijk milieu 2801

Stads- en streekvervoer 1389

Stedelijke voorzieningen 1412

Totaal afzonderlijke

leningen 6422

Globale kredieten 2000

2000

1999

1998

1997

1996

2000 4000 6 000 8000

natuurlijk milieu

stedelijk milieu

globale kredieten

Natuurlijk en stedelijk
milieu 1996-2000: 34 mln
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Het milieu in de toetredingslanden

In de toetredingslanden wordt bijzon-
dere aandacht geschonken aan projec-
ten die bijdragen aan de verbetering

van het milieu – watervoorziening, afval-

waterzuivering en verwerking van

gemeentelijk afval, stadsvervoer en

stadsvernieuwing.

In 2000 is bijna een kwart van de ver-
leende kredieten naar dergelijke pro-
jecten gegaan.

De EIB en het voorkomen van klimaatverandering

Bescherming en verbetering van het milieu en ondersteuning van de door de Unie aangegane ver-
plichtingen in het kader van het terugdringen van klimaatverandering (”Kyoto-strategie”) vallen
onder de prioriteiten van het Activiteitenplan van de Bank. 

Om deze reden heeft de EIB regelmatig steun verleend aan projecten ten behoeve van hergebruik
van energie, energiebesparing, gecombineerde warmte- en stroomproductie, verwerking van vaste
afvalstoffen en openbaar vervoer.

In de jaren 1997-2000 werd voor hergebruik van energie, waterkrachtcentrales, windkrachtcentra-
les, geothermische centrales en biomassa-energie (waaronder afvalverwerking niet is begrepen) een
bedrag van 800 miljoen uitgetrokken, waarvan 535 miljoen binnen de Unie. Voor projecten op het
gebied van openbaar vervoer, stadstreinen en intercity’s, metro- en tramverbindingen was 10,9 mil-
jard bestemd, waarvan 9,6 miljard binnen de Unie.

Op de top van Rio in 1992 is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen het niveau van 1990
niet te boven mag gaan. Bij de ondertekening van het Kyoto-Protocol in 1997 is een nog lager
streefniveau overeengekomen, waarbij de meest geïndustrialiseerde landen hun uitstoot tussen
2008-2012 verminderd zouden moeten hebben tot 5% beneden het niveau van 1990.

De Bank zal actief steun verlenen aan het beleid van de Unie ter voorkoming van klimaatverande-
ring. Deze activiteiten zullen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Europese
Commissie, de lidstaten, de financiële sector en andere multilaterale instellingen.

In het licht van deze doelstelling overweegt de EIB haar financieringsactiviteiten met name op twee
sectoren te richten: energiebesparing – openbaar vervoer, warmtekrachtkoppeling – ven de over-
gang naar andere energiebronnen – bevordering van vormen van energie waarbij minder fossiele
brandstoffen worden gebruikt, alsmede de vervanging van deze brandstoffen door hernieuwbare
energiebronnen.

De financiering kan in de vorm van afzonderlijke leningen of in het kader van globale kredieten
plaatsvinden. Bovendien is de Bank van plan de kredietverlening ten behoeve van het milieu en die
in het kader van het ”Initiatief Innovatie 2000” zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hierbij
wordt bijzondere aandacht geschonken aan de financiering van vernieuwende projecten op het
gebied van onderzoek en ontwikkeling op terreinen waarvan men een gunstig effect op het milieu
verwacht en investeringen die zijn gericht op de toepassing van de desbetreffende onderzoeksresul-
taten in de industrie.
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De oprichting van de EIB-Groep

Naar aanleiding van de conclusies van de
Europese Raad van Lissabon heeft de Raad
van Gouverneurs in juni 2000 toestemming
gegeven voor de oprichting van de EIB-
Groep. Het EIF is een dochterinstelling van
de EIB geworden, waarbij de Bank voor
meer dan 60% deelneemt in het kapitaal
van het EIF. De tripartiete structuur van het
EIF is gehandhaafd: aandeelhouders zijn
nog steeds de EIB, de Commissie en han-
delsbanken.

In dit kader neemt het EIF alle risicokapi-
taaloperaties van de nieuwe Groep voor
zijn rekening; daarnaast blijft het een
breed pakket garantie-instrumenten ter
beschikking stellen aan het MKB. Door de
nieuwe vorm waarin de relaties tussen de
EIB en het EIF zijn gegoten, kan op dit zeer
specialistische terrein efficiënter worden
geopereerd. Bovendien is er nu een sterke-
re katalyserende werking mogelijk van de
activiteiten die de Groep ten behoeve van
het MKB binnen de Europese bank- en
financiële wereld verricht.

Deze hervorming betekent dat aan het EIF

de portefeuille van de risicotransacties

wordt overgedragen die de EIB van 1997

tot 2000 zelf voor haar rekening nam.

In het kader van de onderlinge samenwer-

king binnen de Groep heeft de EIB bepaal-

de administratieve werkzaamheden over-

genomen, teneinde de EIF in staat te stellen

genoemde transacties voor zijn rekening te

nemen.

Anderzijds hebben de Gouverneurs van de

EIB de Bank toestemming gegeven maxi-

maal 2 miljard euro in te houden op het

beheersresultaat, welk bedrag bestemd is

voor de risicokapitaaloperaties die het EIF

tot 2003 zal aangaan.

Financiering van het MKB via globale kre-

dieten van de EIB

De Bank heeft in 2000 voor in totaal

11,4 miljard aan globale kredieten gete-

kend. Dit zijn kredietlijnen die ter beschik-

king worden gesteld aan banken of finan-

De EIB-Groep en het MKB
Al meer dan 30 jaar is steun aan de ontwikkeling van het MKB door verbetering van het
financiële klimaat waarin zij werken een van de prioriteiten van de EIB. 98% van de parti-
culiere ondernemingen in Europa valt onder het MKB, dat een belangrijke bijdrage levert
aan de economische activiteit en de werkgelegenheid. Bovendien is het MKB momenteel
van fundamenteel belang voor de invoering van geavanceerde technologieën. 

Door de diversiteit van haar producten – kredieten voor de middellange en lange termijn,
risicokapitaal en garanties – is de EIB-Groep in staat het MKB te steunen bij zijn ontwik-
keling en bij de aanpassing aan veranderingen in de Europese economie.
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ciële instellingen, die als lokale interme-

diair op de hoogte zijn van de feitelijke

behoeften van ondernemingen. 

Het MKB is eindbegunstigde van de
helft van de globale kredieten. Dit bete-
kent dat de EIB in 2000 5,7 miljard aan
zo’n 27 000 MKB-ondernemingen heeft
verleend.

Twee derde van dit bedrag kwam ten
goede aan de kleinste ondernemingen –
met minder dan 100 werknemers.

Risicokapitaal

Sinds 1997 heeft de EIB-Groep risicoka-
pitaalactiviteiten verricht in het kader
van haar speciale programma ten
behoeve van economische groei en
werkgelegenheid.

De Europese Raad van Lissabon van 23
en 24 maart 2000 heeft deze koers ver-
sterkt; de Raad heeft de EIB-Groep toen
gevraagd om via het EIF bij te dragen
aan de versterking van het eigen ver-
mogen van het innoverend MKB in de
Unie.

In 2000 werd een bedrag van 450 mil-
joen beschikbaar gesteld voor de finan-
ciering van 24 fondsen voor investerin-
gen met risicokapitaal in tien landen
van de Unie. Deze fondsen nemen deel
in het innoverend MKB in de sector van

de geavanceerde technologie en verste-
vigen de financiële basis van de desbe-
treffende bedrijven.

Sinds 1997 heeft de Bank meer dan
1,2 miljard verstrekt, en wel voor
tachtig transacties. Daarnaast is in het
kader van de risicokapitaalactiviteiten
van het EIF in totaal 296 miljoen toege-
kend. Door de oprichting van de EIB-
Groep zijn al deze transacties nu
gebundeld binnen het EIF.

De garantieportefeuille van het EIF ten
behoeve van het MKB

Het garantie-instrument voor het MKB
is opgezet om betere kredietfaciliteiten
te verschaffen aan kleine Europese
ondernemingen die een bijdrage kun-
nen leveren aan de werkgelegenheid.

Het EIF beschikt eveneens over garan-
tie-instrumenten die met name bestemd
zijn om de risico’s te dekken die banken
of financiële instellingen lopen bij de
financiering van activiteiten van het
MKB. Het EIF beheert 54 van dergelijke
transacties voor een bedrag van 1,4 mil-
jard (eind 2000). Gezien het hefboomef-
fect van dit type instrument wordt aan
het MKB door de bemiddelende instel-
lingen in feite meer dan 5,5 miljard
euro aan kredieten toegekend.
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6,6 miljard in de Unie

In 2000 heeft de Bank binnen de Unie in
totaal 6,6 miljard toegekend voor netwer-
ken op het gebied van vervoer (4 miljard),
energie (0,4 miljard) en telecommunicatie
(2,2 miljard). Meer dan twee derde daarvan
vond plaats in steungebieden, vooral in
Griekenland, Spanje en Portugal (meer dan
50% van het totaal).

Enkele belangrijke projecten in de ver-
voerssector zijn bijvoorbeeld de brug in
het uiterste westen van de Golf van
Corinthe in Griekenland, een hogesnel-
heidstrein in Italië en het herstel van de
Mont Blanc-tunnel.

In de energiesector had de financiering
betrekking op aardgasdistributie en koppe-
ling van elektriciteitsnetten. 

Telecommunicatienetwerken werden in de
eerste plaats in Spanje, en verder in Italië
en Portugal gefinancierd. Hiermee werd
een bijdrage geleverd aan de ontsluiting
van de steungebieden.

1,5 miljard in de toetredingslanden

In de toetredingslanden, waar grote
behoefte bestaat aan de ontwikkeling en
het herstel van de vervoersinfrastructuur, is
aan financieringen 1,5 miljard toegekend.
Het ging om projecten op het gebied van
prioritaire spoorweg- en (autosnel)weg-
verbindingen, investeringen in havens en
telecommunicatie en mobiele telefoon.

Projecten voor een totale waarde van
244 miljard

Sinds 1993 heeft de EIB voor 73 miljard aan
kredieten ten behoeve van transeuropese
netwerken toegekend; de totale kosten
van de betrokken projecten kunnen op
244 miljard worden geraamd. 

Van de goedgekeurde leningen is voor
51 miljard ondertekend. Uit de sectorale
verdeling van de ondertekende leningover-
eenkomsten in deze hele periode blijkt dat
er vooral kredieten voor vervoersnetwerken
zijn verstrekt, namelijk 60% van het totaal.
De ontwikkeling van telecommunicatienet-

Financiering van transeuropese
netwerken (TEN’s)
Goed functionerende verbindings- en energietransportnetwerken zijn van fundamenteel
belang voor de economische integratie van de Unie; ook in het kader van de uitbreiding
spelen zij een essentiële rol. 

In december 1994 heeft de Europese Raad van Essen prioritaire transeuropese netwerken
(TEN’s) aangewezen op het gebied van vervoer, energie en telecommunicatie, inclusief
hun verbindingen naar de omringende landen van de Unie, vooral naar de toetredings-
landen in Midden-Europa. Sindsdien heeft de Bank zich volop ingezet voor de ontwikke-
ling van de TEN’s.

De EIB is de belangrijkste bancaire financieringsbron voor deze grote netwerken en heeft
daardoor een belangrijke positie bij de totstandkoming van de grote infrastructuren in
Europa. De Bank is in staat om op uitstekende voorwaarden de aanzienlijke bedragen ter
beschikking te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze netwerken.
Bovendien kan zij zorg dragen voor een passende financieringsduur en andere lenings-
voorwaarden; deze sluiten aan bij de omvang van de projecten en maken het mogelijk
andere financieringsbronnen aan te boren. Dit blijkt met name uit het toenemend aantal
door de EIB gesteunde publiek-private samenwerkingsverbanden die de voordelen van
beide sectoren bundelen.
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werken maakte 30% van het totaal uit
en die van energienetten 10%. 

Tot op heden is de financiering van elf
van de veertien prioritaire vervoerspro-
jecten en zeven van de tien prioritaire
energieprojecten goedgekeurd (waar-
onder de oostelijke hogesnelheidslijn en
het Nederlandse gedeelte van de PBKAL
in 2000).

De faciliteit voor gestructureerde
financiering

Om haar producten aan te passen aan
de specifieke behoeften van projecten
met een verhoogd risicoprofiel en om
eigen kapitaal of garanties te verstrek-
ken ten behoeve van grote infrastructu-
ren, heeft de EIB een faciliteit voor
gestructureerde financiering ingesteld,
met een reserve van in totaal 750 mil-
joen voor de eerste drie jaar, bestemd
voor activiteiten van tussen de 1,5 mil-
jard en 2,5 miljard. Hierdoor kan een
breed pakket aan financiële producten
worden aangeboden:

• eersteklas kredieten en garanties,
waarbij rekening wordt gehouden
met de risico’s die vóór de voltooiing
en in de beginfase van de exploitatie
worden gelopen;

• achtergestelde leningen en garanties
die voorrang hebben boven de achter-
gestelde leningen van aandeelhouders;

• secundair aflosbare financieringen,
waaronder leninginstrumenten met
een verhoogd rendement die zijn
geëmitteerd door industriële onder-
nemingen die de MKB-status ont-
groeien of die in een reorganisatie-
proces verkeren;

• van projecten afgeleide derivaten.

Met de faciliteit voor gestructureerde
financiering wordt beoogd een toege-

voegde waarde te verlenen aan priori-
taire projecten; de bedoeling is hiermee
een aanvulling te bieden op de finan-
cieringsmogelijkheden van handelsban-

ken en de kapitaalmarkten. Deze ver-
richtingen vinden voornamelijk plaats in
de landen van de Europese Unie, maar
ook in derde landen.
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Conferentie over de Ontwikkeling van de Transeuropese
Vervoersnetwerken in Straatsburg op 14 februari 2001

Terwijl de Europese Commissie zich momenteel intensief bezighoudt met het toekomstige ver-
voersbeleid van de Europese Unie, heeft de EIB het initiatief genomen zo’n 300 vervoersdeskundi-
gen uit te nodigen uit de lidstaten en toetredingslanden, de industriële en financiële wereld en
maatschappelijke organisaties. De deelnemers hebben zich gebogen over de vraag wat de prioritei-
ten en principes voor een beleid van de Unie na haar uitbreiding zouden moeten zijn. 

De conferentie werd voorgezeten door Francis Mayer, vice-president van de EIB, die de resultaten
van de uitwisseling van standpunten en deskundige visies als volgt samenvatte:

• De ontwikkeling van transeuropese vervoersnetwerken blijft een van de voornaamste prioriteiten
van de Unie en de EIB. Het is immers van groot belang te voorkomen dat de hoofdverbindin-
gen in Europa verstopt raken; hieraan dient ook in het kader van de uitbreiding van de Unie
aandacht te worden geschonken;

• Hoewel aanzienlijke investeringen noodzakelijk blijven, dient in kwalitatieve zin vooral aan-
dacht te worden geschonken aan projecten waarbij niet alleen beoogd wordt om nieuwe verbin-
dingen aan te leggen, maar ook om bestaande verbindingen beter te benutten; in het bijzonder
moet aan het goederenvervoer per spoor een groter marktaandeel worden toegekend;

• In dit kader is het tevens van belang dat geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van intelligente
vervoerssystemen, opdat de logistieke ketens beter kunnen functioneren. De deelnemers verwel-
komen het feit dat de Bank via haar Initiatief Innovatie 2000 nu ook een bijdrage kan leveren
aan de financiering van onderzoek en ontwikkeling op dit zeer belangrijke terrein;

• Gezien de omvang van de gevraagde investeringen zal de particuliere sector meer dan voorheen
een rol moeten spelen, en wel in het verband van publiek-private samenwerkingsverbanden. De
EIB kan via haar brede pakket financiële producten de vorming hiervan bevorderen, met name
in het kader van haar onlangs ingestelde faciliteit voor gestructureerde financiering;

• Zowel de lidstaten als de marktpartijen in deze sector zullen bij de bepaling van hun strategisch
beleid en de vaststelling van hun prioritaire investeringsbeleid rekening moeten houden met
milieuaspecten. Dit houdt met name in dat de gebruiker in de toekomst te maken krijgt met
tarieven waarin de feitelijke vervoerskosten zijn doorberekend en ook externe factoren als
milieueffecten, veiligheid en energieverbruik zijn verdisconteerd.

Ewald Nowotny, vice-president van de EIB, verantwoordelijk voor de activiteiten van de Bank op
het gebied van de transeuropese netwerken, legde in zijn samenvatting van de bevindingen van de
conferentie de nadruk op de verantwoordelijkheid van de overheid. ”Investeringen van de particu-
liere sector noch vernieuwende vormen van financiering kunnen de rol van de overheid op het
gebied van transeuropese netwerken overnemen. De particuliere sector blijft echter een beslissende
rol spelen bij de uitvoering van de prioritaire doelstellingen van de Unie op dit vlak. De EIB wil
daarbij een aanjaagfunctie vervullen teneinde alle beschikbare middelen te mobiliseren om deze
doelstellingen te bereiken”.

De bijdragen van de sprekers van de conferentie van 14 februari 2001 kunnen worden geraadpleegd op de internet-
site van de EIB (www.eib.org)

Philippe Maystadt

Loyola De Palacio

Henning Christophersen

Konstantinos Hatzidakis

Jaromir Schling

Ewald Nowotny
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In 2000 werd door de EIB aan investe-
ringen in het onderwijs en de gezond-
heidszorg 1,2 miljard toegekend.

536 miljoen kwam ten goede aan de
onderwijssector (scholen en universitei-
ten in 6 landen van de Unie).

Voor gezondheidszorg werd 652 mil-
joen uitgetrokken (financiering van

serologische laboratoria in Denemar-
ken en ziekenhuizen in Spanje en
Duitsland).

Daarnaast kwam een aantal kleinere
scholen en ziekenhuizen in aanmerking
voor financiering via globale kredieten
ten behoeve van regionale of lokale
overheden.

Meer dan 80% van de financieringen
kwam ten goede aan projecten in
steungebieden, waardoor de plaatse-
lijke bevolking toegang krijgt tot even
goede gezondheidszorg- en onderwijs-
infrastructuren als elders in de Unie.

Investeren in menselijk kapitaal
De EIB financiert sinds 1997 de ontwikkeling van ”menselijk kapitaal” door steun te verlenen aan onderwijs
en gezondheidszorg – gebieden die van fundamenteel belang zijn voor de toekomst van de Europese econo-
mie.

In eerste instantie richtte de EIB zich op de financiering van infrastructuren in deze sectoren. Naderhand zijn
de activiteiten van de Bank breder geworden in het kader van ”Initiatief Innovatie 2000”, waarbij zij ook de
mogelijkheid heeft investeringen in medisch of wetenschappelijk onderzoek te financieren, alsmede in de
ontwikkeling van menselijk kapitaal - door middel van de informatisering van basisscholen, scholen voor
voortgezet onderwijs en hogescholen en universiteiten en het opzetten van opleidingsvoorzieningen voor
informatie- en communicatietechnologie.

De EIB en publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS’s)

De lidstaten van de Unie willen veel in de economie blijven investeren; hiervoor zoeken zij financie-
ringsfaciliteiten waarbij de openbare en particuliere sector gemeenschappelijk optreden. Zij beogen
hiermee niet alleen de begrotingsuitgaven beheersbaar te houden, maar ook een taakverdeling te reali-
seren waarbij elke sector zijn eigen deskundige inbreng heeft. De Bank heeft in de loop der tijd veel
ervaring opgedaan met de ontwikkeling van dergelijke samenwerkingsverbanden.

Bij projecten voor vervoersinfrastructuren verleent de EIB al verscheidene jaren op
grote schaal steun aan publiek-private samenwerkingsverbanden. Enkele belangrijke
door de Bank gefinancierde projecten zijn de luchthaven van Athene, de hogesnel-
heidslijn Londen-Kanaaltunnel, de vaste verbinding over de Sont tussen Denemarken
en Zweden, de tunnel onder de Elbe in Hamburg en delen van autosnelwegen in het
Verenigd Koninkrijk en Portugal.

De EIB geeft eveneens een hoge prioriteit aan de financiering van publiek-private
samenwerkingsverbanden op het gebied van de sociale infrastructuur. Zij was met
name actief als medefinancier van projecten voor herstel en modernisering van scholen
in Falkirk en Glasgow, Liverpool, Sheffield en Kirklees in het Verenigd Koninkrijk.
Daarnaast heeft zij een bijdrage geleverd aan de modernisering en renovatie van zie-
kenhuizen in Jena, Nordhausen en Eisenberg en de uitbreiding van een ingenieurs-
opleidingsinstituut in Duitsland.
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Als grootste niet-gouvernementele emittent met een AAA-rating op de wereldranglijst,
heeft de Bank in 2000 29 miljard aan middelen op de kapitaalmarkten opgenomen.
Deze leningen zijn aangetrokken in een context waarin grote volatiliteit op de markten
heerste; zij laten duidelijk zien wat de pijlers van het inleenbeleid van de Bank zijn: een
streven naar een grotere liquiditeit van de obligaties en geringere financieringskosten.
Om dit te bereiken streeft de EIB ernaar de strategische hoofdlijnen van haar beleid
aan te passen en af te stemmen op de toenemende globalisering van de kapitaalmark-
ten. Daarnaast stelt zij zich ten doel haar instrumenten voor risicocontrole en
-beheer met de beste praktijken in het bankwezen in overeenstemming te brengen. In
het verlengde van haar taak de ontwikkeling van de markten in de EU, met name de
euromarkt, te stimuleren, biedt de Bank ook steun bij het openen van de markten van
de toetredingslanden en bij de verdere ontwikkeling van deze markten. Ten slotte
heeft de Bank, door haar sterke aanwezigheid op de meeste kapitaalmarkten buiten
Europa, haar positie als vooraanstaand benchmark-geldnemer versterkt en tegelijkertijd
de spreiding van beleggers en andere marktpartijen vergroot. 
Bij de plaatsing van EIB-leningen is de nadruk gelegd op innovatie en spreiding. De eer-
ste elektronisch verhandelbare obligaties (”e-bonds”) in Eur, GBP en USD zijn inmiddels
geplaatst. In het kader van het beleid van de Bank de transparantie van de transacties
en de liquiditeit op de secundaire markt te vergroten, gingen deze emissies vergezeld
van een informatiecampagne en zijn er afspraken gemaakt met in GBP handelende
marketmakers, zoals eerder gebeurde bij het Earn-programma (Euro Area Reference
Notes). Daarnaast heeft de EIB haar aanbod gestructureerde leningen uitgebreid, waar-
mee de kosten van leningen kunnen worden verlaagd. Zo kon worden tegemoetgeko-
men aan de wensen van beleggers die streven naar een hoog rendement. Alle gestruc-
tureerde leningen worden zorgvuldig onderzocht op hun risico’s, terwijl gezorgd wordt
voor een adequate dekking.

Net als in 1999 was de inleenactiviteit voor meer dan 90% in EURO, GBP en USD, met
name door de vorming van benchmark-leningen langs de hele rentecurve, door nieuwe
emissies dan wel door het heropenen van fungibele tranches.

Ten gevolge van de marktsituatie was het aandeel van de euro minder groot dan in
1999. Toch blijft de euro vanwege de opbrengsten uit swaps in andere valuta de
belangrijkste muntsoort uitbetaald op kredieten. De Bank was de eerste niet-gouverne-
mentele emittent die zijn euroleningen langs de hele curve kon onderbrengen bij
elektronische platforms (MTS) ten behoeve van de handel op de secundaire markt.
EARN-obligaties kennen vervaldata die kunnen variëren van 2003 tot en met 2010; het
betreft hier een bedrag van in totaal 29 miljard.

Gesteund door een bijzonder dynamische strategie, versterkten transacties in GBP, de
belangrijkste valuta onder de door de Bank opgenomen middelen, de positie van de
Bank als belangrijke benchmark-geldnemer, naast de Britse schatkist, uit hoofde van
een overeenkomst met een financiële bemiddelingsgroep. De rentecurve voor bench-
mark-leningen in GBP loopt van het huidige jaar tot en met 2039.

Met betrekking tot USD, waarin minder middelen werden opgenomen dan in 1999,
plaatste de Bank twee nieuwe benchmark-leningen en maakte zij gebruik van de gun-
stige omstandigheden op de markt om bestaande tranches langs de gehele rentecurve
te heropenen.

Grote verscheidenheid aan
activiteiten op de kapitaalmarkten
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In totaal heeft de Bank 29 002 miljoen
(voor swaps) aan leningen geplaatst,
wat een lichte achteruitgang betekent
in vergelijking met 1999 (29 295 mil-
joen, waaronder 961 miljoen in het
kader van de omzetting in euro van de
uitstaande schuld van de Bank). De mid-
delenopname is met 2% gestegen (in
1999 28 334 miljoen). Het aandeel van
de EU-valuta’s bedroeg 72% (in 1999
68%). Er werden leningen geplaatst in
10 verschillende munten (16 in 1999),
verdeeld over 136 transacties. 

Het totaalbedrag aan opgenomen
middelen (na swaps) bedroeg 
29 038 miljoen, verdeeld over 11 mun-
ten (in 1999 28 355 miljoen). Het
beroep op de swapmarkten bleef
groot. In totaal was hiermee 24
197 miljoen gemoeid (vóór de omzet-
ting van variabele rente in vaste rente),
oftewel 83% van de opgenomen
middelen tegenover 87% (24 581 mil-
joen) in 1999. Dit werd enerzijds ver-
oorzaakt doordat de Bank wat valuta’s
en rentevorm betreft reageerde op de
wensen van haar geldnemers; ander-

zijds speelden de behoefte aan kasmid-
delen en de omzetting van gestructu-
reerde emissies – gewoonlijk in simpe-
le variabele rente – hierbij een rol.

Tegen variabele rente werd 83% van
het inleenbedrag opgenomen (24
006 miljoen tegenover 21 850 miljoen
in 1999); het tegen vaste rente opgeno-
men bedrag daalde van 6 506 miljoen
in 1999 tot 5 032 miljoen. De gemiddel-
de looptijd van de leningen werd langer
(12,5 jaar tegenover 10,1 jaar in 1999).
De looptijden varieerden van 2 tot bijna
40 jaar. Met name de transacties in GBP
kenden lange looptijden.

In het kader van haar middelenbeheer
heeft de Bank voor 828 miljoen aan
schulden vervroegd afgelost of inge-
kocht.

De activiteiten op de markten

Voor wat betreft het totale bedrag aan
emissies dat door supranationale instel-
lingen werd gelanceerd, bleef de Bank
de belangrijkste geldnemer in euro.
Evenals de EIB hebben alle supranatio-

nale instellingen en agentschappen
voor het tweede achtereenvolgende
jaar minder emissies in euro geplaatst;
andere markten, zoals de GBP- en USD-
markten, boden kostentechnisch aan-
trekkelijker mogelijkheden. Vanuit het
oogpunt van de belegger is de invoe-
ring van de euro geslaagd te noemen.
Hierdoor is een omvangrijke voorraad
geldmiddelen gecreëerd; bovendien is
er een veel grotere variëteit aan emit-
tenten tot stand gekomen, waardoor de
mogelijkheden om op voordelige wijze
middelen aan te trekken aanzienlijk zijn
verruimd.

In 2000 opgenomen leningen (bedragen in mln euro)

EUR DKK GBP GRD SEK Totaal CHF CZK HKD JPY NOK PLN TWD USD ZAR Totaal TOTAAL

EU buiten EU

Voor 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%

Na 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%

In de landen van Midden- en Oost-Europa heeft de Bank haar eerste leningen in Poolse zloty’s (PLN) op de
euromarkt gelanceerd; de emissie-kaderovereenkomst in Hongaarse forint (HUF) werd verhoogd tot 50 miljard
en er zijn Tsjechische kronen (CZK) op de binnenlandse markt opgenomen. Daarnaast was de Bank zeer actief
op de markten van Zuid-Afrika, Azië en de landen in de Stille Oceaan.
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De euro: EUR 6 607 miljoen voor swaps/
12 336 miljoen na swaps

- EARN - benchmark-leningen: 5 681 mil-
joen voor en na swaps 

Na de plaatsing van emissies van middel-
grote omvang voor een bedrag van 2 181
miljoen, heeft de Bank met het oog op
besparing van kosten en een grotere liqui-
diteit van bestaande emissies twee hiervan
opnieuw opengesteld voor een bedrag van
in totaal 500 miljoen. Daarnaast heeft zij
haar marketingactiviteiten uitgebreid, ten-
einde aan het einde van het jaar over vol-
doende liquiditeiten voor de lange termijn
te beschikken. De grootste EARN-emissie
van de EIB geschiedde voor 3 miljard en
had de belangrijke vervaldatum 2010. 

Tegen het einde van 2000 waren er met
regelmatige tussenpozen 8 benchmark-
leningen langs de rendementscurve 2003-
2010 geplaatst. Aldus is een bedrag van
29 miljard aan EIB-obligaties gedekt op
grond van zeer strikte marketmaking-over-
eenkomsten, waardoor de liquiditeit van
de effecten kon worden vergroot en deze
tegelijkertijd voor de belegger transparan-
ter werden. De juridische en technische
infrastructuur voor benchmark-leningen,
indekkingstransacties en transacties op de
secundaire effectenmarkt is aanzienlijk ver-
beterd.

De eerste transactie in euro van het jaar
geschiedde gedeeltelijk langs elektronische
weg, een procedure die inmiddels gebrui-
kelijk is geworden bij de voornaamste EIB-
transacties op de primaire markt. De EARN-
lening 2004 kon worden ondergebracht bij
het EURO-MTS-platform en de zeven ande-
re EARN-leningen bij Supranational MTS,
een ander onderdeel van het MTS-netwerk.
Zo is de Bank nu de eerste niet-gouverne-
mentele emittent die voor leningen langs
de hele rendementscurve zijn transacties

elektronisch verricht. De bemiddelende
financiële instellingen van de EIB kunnen
nu via het MTS-systeem in obligaties han-
delen, waarbij zij niet meer gebonden zijn
aan een bepaalde geografische locatie en
evenmin worden geconfronteerd met ver-
schillen in regelgeving. Zo is de basis
gelegd voor de ontwikkeling van een
paneuropese elektronische markt.

- Overige transacties in euro: 926 miljoen
voor en na swaps

Om tegemoet te komen aan de vraag van
Europese beleggers naar producten met
een hoog rendement, is de EIB er voorzich-
tig toe overgegaan complex gestructureer-
de leningen aan te bieden, zoals effecten
die zijn gekoppeld aan aandelen die de
ontwikkeling van indexen volgen.
Daarnaast werd in samenwerking met een
verzekeringsmaatschappij een nieuw pro-
duct geïntroduceerd: een combinatie van
een obligatielening en een levensverzeke-
ringspolis. Deze is bestemd voor beleggers
die op particuliere basis hun sociale verze-
keringen wensen te regelen.

Het pond sterling

GBP: 8 730 miljoen voor swaps/
6 757 miljoen na swaps

De GBP-markt bleef regelmatig arbitrage-
mogelijkheden bieden, met name voor
geldnemers met een AAA-rating en finan-
cieringsinstellingen. De EIB heeft er om-
vangrijke liquide benchmark-leningen
gelanceerd, die aanvullende mogelijkhe-
den bieden op Britse overheidsaandelen
(”Gilts”), en heeft zich hier een plaats ver-
worven als eersteklas emittent.

In het kader van haar strategie voor emis-
sies in GBP heeft de Bank via een met een
groep bemiddelende financiële instellingen
gesloten overeenkomst een beleid uitge-
werkt inzake de tariefstelling van haar

Uitstaand bedrag aan EARN-
obligaties per 31.12.2000

Coupon Vervaldatum Bedrag

% (in mln 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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emissies; beoogd wordt hiermee de
transparantie en onderlinge samenhang
van de emissies op een hoog niveau te
brengen. Bovendien heeft zij maatrege-
len genomen om de liquiditeit van haar
obligaties in GBP op de secundaire
markt te vergroten.

In vergelijking met 1999 is het bedrag
aan leningen in GBP gestegen van 18
naar 27 miljard. 20 miljard heeft betrek-
king op benchmark-leningen langs de
hele rentecurve, met vervaldatum in
2009, 2014, 2021 en 2028, en vier nieu-
we met vervaldatum in 2011, 2025, 2032
en 2020 (waarbij de laatste gekoppeld is
aan de index van de detailhandelsprij-
zen, de ”RPI”). Ten slotte heeft de Bank
de eerste elektronische emissie van obli-
gaties in GBP op de markt gelanceerd,
evenals de eerste EIB-emissie van obli-
gaties met inflatie-index. Het totale
bedrag dat op de secundaire markt
door de bemiddelende instellingen aan
benchmark-obligaties van de EIB werd
omgezet bedroeg 40 miljard, wat heel
veel is als men dit vergelijkt met wat er
in de loop van het jaar wordt omgezet.
De liquiditeit die hiervan het gevolg is
maakt het voor instellingen zeer aan-
trekkelijk om EIB-effecten aan te kopen.
Bijna een kwart van deze middelen is
via swaps in andere munten omgezet.

De Amerikaanse dollar

USD: 5 603 miljoen voor swaps/
3 734 miljoen na swaps

Begin januari werd een eerste emissie
van een miljard gelanceerd, met een
looptijd van drie jaar. 

De Bank heeft geprofiteerd van gunsti-
ge omstandigheden op de eurodollar-
markt en tien bestaande benchmark-
leningen opnieuw opengesteld, voor

bedragen van 100 tot 250 miljoen USD
en looptijden van 2, 3, 5, 7, 8 en 9 jaar.

Deze transacties verliepen buitenge-
woon soepel dankzij het feit dat zij
vooraf bij institutionele beleggers
waren geplaatst. Door deze leningen is
de liquiditeit van de markt vergroot. In
juni heeft de Bank opnieuw voor een
miljard een benchmark-lening geplaatst
met een looptijd van 5 jaar, die is aan-
geboden via internetsites van de syndi-
caatsleiders.

In de loop van het jaar zijn twee lenin-
gen in USD gelanceerd, die bestemd
waren voor kleine Japanse investeer-
ders, een verdere diversificatie van de
groep van investeerders.

De overige Europese markten

De valuta’s van de Scandinavische lan-
den, de DKK, de SEK en de NOK, zijn
opgenomen via swaps. Zo konden uit-
betalingen back-to-back in de door de
cliënten gewenste valuta plaatsvinden.
De financieringsactiviteiten in CHF had-
den betrekking op de herfinanciering
van aflosbaar gestelde obligaties.

De opkomende markten in Midden- en
Oost-Europa

- Nadat de EIB al eerder op de respectie-
velijke plaatselijke markten een emissie-
kaderovereenkomst in Hongaarse forint
(HUF) – verhoogd tot 50 miljard – en in
Tsjechische kronen (CZK) had gesloten,
werd voor Polen een soortgelijk pro-
gramma in Poolse zloty’s (PLN) opgezet,
waarmee de EIB in 2001 op de Poolse
binnenlandse markt aanwezig zal zijn.
Hiermee wordt een bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van de markten
van de toetredingslanden. In 2000 heeft
de Bank voor de eerste keer op de euro-
markt PLN opgenomen, waarmee zij

back-to-back uitbetalingen kon doen
aan Poolse cliënten die op zoek waren
naar financieringsvormen met betrek-
kelijk lange looptijden.

– Op de binnenlandse CZK-markt kon
de Bank door middel van twee lenin-
gen, waaronder één benchmark-lening
met een looptijd van 15 jaar, opnieuw
de rendementscurve voor CZK verlen-
gen. De opgenomen middelen zijn in
kas gehouden voordat ze aan
Tsjechische geldnemers werden uitbe-
taald. De Bank was ook in dit segment
van de euromarkt een actieve emittent.

De markten van Zuid-Afrika, Azië en
de landen in de Stille Oceaan

Voor wat de rand betreft was het
belangrijkste evenement dat er een trea-
sury werd gevormd; daarnaast is er op
zeer gunstige voorwaarden voor 800
miljoen aan leningen opgenomen. In
JPY werden gestructureerde leningen
geplaatst, waarbij de kosten na swaps
zeer voordelig uitvielen; hierdoor ver-
wierf de EIB in dit marktsegment een
nog betere reputatie. Op de markt van
de Hongkong dollar (HKD) heeft de
Bank opnieuw laten zien dat zij haar
status van benchmark-referent volledig
waarmaakt: zij heeft langs de rende-
mentscurve een heel scala aan emissies
gerealiseerd, met looptijden van 3, 5 en
10 jaar. Op de markt van de Taiwanese
dollar (TWD) kon zij ondanks een zeer
volatiele markt recordbedragen opne-
men. De op basis van deze twee valuta’s
gerealiseerde totale opbrengsten zijn
via swaps omgezet in USD of in EUR.



Financiële bemiddeling op hoog niveau
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De kredietverleningsactiviteiten die
worden verricht in samenwerking met
het bankwezen betreffen voornamelijk
globale kredieten. Deze gedecentrali-
seerde, indirecte wijze van financieren
van kleine en middelgrote projecten
sluit nauw aan bij de specifieke behoef-
ten van het MKB en de lokale overhe-
den, die een dusdanig kleine omvang
hebben dat zij om efficiency-redenen
niet rechtstreeks door de EIB kunnen
worden gefinancierd. Omdat globale
kredieten in een wezenlijke behoefte
voorzien, wordt deze vorm van krediet-
verlening momenteel via een netwerk
van ongeveer 180 partnerbanken ver-
strekt – ruim een kwart van deze ban-
ken zijn in de afgelopen drie jaar ban-
den aangegaan met de EIB. De globale
kredietverlening is gestaag in omvang

toegenomen; in het jaar 2000 betrof het
40% van de kredietverlening binnen de
Unie. Elk jaar worden tientallen duizen-
den MKB’s en lokale overheden op deze
wijze gesteund.

Sinds 1997 heeft de EIB zich, eveneens
in nauwe samenwerking met het bank-
wezen, toegelegd op het bevorderen
van de ontwikkeling van risicokapitaal-
structuren binnen de gehele Unie, met
het oog op het versterken van de eigen
vermogenspositie van innovatieve en
hightech-ondernemingen binnen het
MKB. In verband met de hervorming
van het EIF is deze activiteitenporte-
feuille aan het Fonds overgedragen.

In niet-lidstaten werkt de EIB ook samen
met commerciële banken op zowel
nationaal als Europees niveau, multila-
terale en bilaterale financiële instellin-

gen, alsmede met de EU-instellingen die
gebruik maken van begrotingsmiddelen
van de lidstaten.

Om tot een optimale besteding van de
beschikbare middelen te komen en te
kunnen voldoen aan de specifieke
behoeften van elk afzonderlijk project,
zal de EIB de samenwerking met deze
partners voortzetten, vooral door het
bevorderen van doelmatige financie-
ringsplannen en risicodeling en het
waarborgen van de samenwerking en
complementariteit tussen de diverse
partnerbanken en financiële instellin-
gen onderling.

Samenwerking met het 
bankwezen
De EIB werkt nauw samen met het bankwezen, zowel met betrekking tot haar activiteiten op de kapi-
taalmarkt als bij de kredietverlening. Deze samenwerking is voor de EIB essentieel omdat zij hierdoor in
staat wordt gesteld:

• bij te dragen tot de financiering van grote individuele projecten, zonodig als bemiddelende instelling;

• adequate garanties te verkrijgen voor de financiering van projecten in de particuliere sector; een
derde van de aan de EIB geboden garanties is afkomstig van banken of financiële instellingen;

• op basis van haar uitgebreide ervaring in het beoordelen van projecten die om een langlopende finan-
ciering vragen, een voortrekkersrol te vervullen in het uitwerken van gedegen financieringsplannen
waardoor projecten kunnen worden gefinancierd onder optimale voorwaarden wat rente en looptij-
den betreft;

• het financiële klimaat voor het MKB en voor investeringen van bescheiden omvang op het gebied van
infrastructuur te verbeteren door het verlenen van globale kredieten aan de bancaire sector.
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De Europese Raad doet in steeds sterkere
mate een beroep op de diensten van de
EIB-Groep om de belangrijkste elementen
van zijn economisch beleid binnen korte
tijd te kunnen verwezenlijken. Als voor-
beeld hiervan geldt de Europese Raad van
Lissabon, in maart 2000, toen de EIB haar
”Initiatief Innovatie 2000” bekend maakte.

Voorts heeft het gewicht van de bijdrage die
de EIB levert aan de uitvoering van EU-beleid
geleid tot een hechtere samenwerking met
het Europees Parlement en de wens van het
Parlement om de activiteiten van de EIB op
te nemen in haar toetsing van de mate waar-
in de doelstellingen van de EU worden
behaald. In februari 2001 werd op het insti-
tutionele front een belangrijke stap gedaan
toen door het Parlement het eerste rapport
betreffende de activiteiten van de EIB werd
aangenomen en toen tijdens het debat dien-
aangaande de president van de Bank het
Europees Parlement in een plenaire sessie
toesprak.

De sterke banden tussen de Bank en de
Commissie worden eveneens op alle gebie-
den waarop de EIB actief is steeds verder
geïntensiveerd.

In haar streven haar cliënten een hoog-
waardige financiële dienstverlening aan te
bieden en in te spelen op ontwikkelingen
op de markt, werkt de EIB voortdurend aan
de verbreding en modernisering van haar
financiële instrumenten.

Naast middellange en langlopende lenin-
gen, globale kredieten en risicokapitaal,
biedt de EIB-Groep via haar faciliteit voor

gestructureerde financiering thans een
complete reeks producten aan op het
gebied van bedrijfs- en projectfinanciering.

Bovendien is de EIB-Groep, nu haar acti-
viteiten op het gebied van risicokapitaal en
garanties voor het MKB alle onder de EIF-
paraplu vallen, in staat onmiddellijk aan de
verschillende financieringsbehoeften van
het MKB te voldoen.

Zo is er een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend met als doel de versterking
van de complementariteit tussen de acti-
viteiten van de Bank en het aanwenden
van communautaire begrotingsmiddelen
ten behoeve van structurele maatregelen
en de werkzaamheden die ten grondslag
liggen aan de uitbreiding van de EU in de
periode 2000-2006. 

In de partnerlanden werkt de Bank ook
nauw samen met multilaterale en bilatera-
le financiële instellingen en de EU-instellin-
gen om te komen tot gedegen financie-
ringsplannen en een optimale samenwer-
king bij de cofinanciering van projecten.

Zoals alle EU-instellingen, is ook de Bank
erop gericht de financiële belangen van
de Unie veilig te stellen. In dit opzicht
worden de activiteiten van de EIB uit com-
munautaire begrotingsmiddelen door de
Rekenkamer gecontroleerd. In dezelfde
geest heeft de Bank intern het besluit
genomen om het Europees Bureau voor
Fraudebestrijding (OLAF) de mogelijkheid
te geven zijn taak ten aanzien van de acti-
viteiten van de EIB uit te voeren.

Een partner voor de instellingen

Een breed scala aan producten
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De Raad van Gouverneurs bestaat uit
een minister per lidstaat, gewoonlijk de
minister van Financiën. De Raad stelt de
richtlijnen voor het kredietbeleid vast,
keurt de jaarrekening en de balans
goed, besluit over deelname door de
Bank in het financieren van activiteiten
buiten de Europese Unie alsmede over
kapitaalsverhogingen en benoemt
leden van de Raad van Bewind, de
Directie en het Comité ter controle van
de boekhouding.

De Raad van Bewind ziet er op toe dat
het beheer van de Bank in overeen-
stemming is met de bepalingen van het
Verdrag en de statuten en met de alge-
mene richtsnoeren die door de Raad
van Gouverneurs zijn vastgesteld. Hij is
als enige bevoegd besluiten te nemen
over leningen, inleningen en garanties.
De leden worden voor een periode van
vijf jaar op voordracht van de lidstaten
door de Raad van Gouverneurs
benoemd en kunnen worden herbe-
noemd. Zij zijn uitsluitend verantwoor-
ding schuldig aan de Bank. De Raad van
Bewind telt 25 bewindvoerders en

13 plaatsvervangende leden, van wie
een lid en een plaatsvervangend lid
door de Europese Commissie worden
aangewezen en de overigen door de
lidstaten.

De Directie is het uitvoerend college van
de Bank. Zij zorgt voor het dagelijks
beheer onder leiding van de president
en onder toezicht van de Raad van
Bewind, bereidt de besluiten van de
Raad van Bewind voor en voert deze
vervolgens uit. Het voorzitterschap van
de Raad van Bewind is in handen van de
president, of bij diens afwezigheid een
van de vice-presidenten. De leden van
de Directie zijn uitsluitend jegens de
Bank verantwoording schuldig. Zij wor-
den op voordracht van de Raad van
Bewind voor een periode van zes jaar
door de Raad van Gouverneurs
benoemd.

De besluitvormingsorganen

De Raad van Bewind
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De drie leden van het Comité ter controle
van de boekhouding worden door de Raad
van Gouverneurs voor een periode van drie
jaar benoemd en kunnen worden herbe-
noemd. In 1996 heeft de Raad van
Gouverneurs tevens een waarnemerspost in
het Comité ingesteld, telkens voor een perio-
de van een jaar. Als onafhankelijk orgaan
dat rechtstreeks verantwoording aflegt aan

de Raad van Gouverneurs, controleert het
Comité de regelmatigheid van de verrich-
tingen en de boeken van de Bank. De gou-
verneurs nemen nota van het jaarverslag
van het Comité en van diens conclusies
alvorens het door de Raad van Bewind vast-
gestelde jaarverslag goed te keuren.

De Directie

van de Bank

en de taken

van haar leden

Philippe MAYSTADT
President van de Bank en
voorzitter van de Raad van
Bewind

- betrekkingen met het
Parlement

- institutionele aangelegen-
heden

- financiële controle
- human resources
- begroting
- voorzitter van de Raad van

Toezicht van het EIF
- Gouverneur van de EBRD

- kredietverlening in
Oostenrijk, Zweden, Finland,
IJsland, Noorwegen, Slovenië,
Turkije en de Balkan; betrek-
kingen met Zwitserland

- economisch en financieel
onderzoek

- transeuropese netwerken
- betrekkingen met de NIB

- kredietverlening in Italië,
Griekenland, Cyprus en
Malta

- kredietrisico’s en krediet-
beheer

- boekhouding en controle
van het financieringsrisico

- lid van de Raad van
Toezicht van het EIF

- activiteiten ten behoeve
van het MKB

- kredietverlening in Duitsland
en toetredende landen in
Midden- en Oost-Europa

- informatie
en communicatie

- vice-gouverneur van de
Europese Bank voor
Wederopbouw en
Ontwikkeling

- kredietverlening in
Frankrijk, de Maghreb- en
Machraklanden, Israël en
Gaza-Westoever

- financieel beleid
- kapitaalmarkten
- treasury

- kredietverlening in het
Verenigd Koninkrijk en
Zuid-Afrika

- milieubescherming
- betrekkingen met niet-gou-

vernementele organisaties,
openheid en transparantie

- interne en externe audit en
betrekkingen met het
Comité ter controle van de
boekhouding

- betrekkingen met de
Rekenkamer

- kredietverlening in Spanje,
Portugal, België,
Nederland, Luxemburg,
Azië en Latijns-Amerika 

- gestructureerde leningen
en nieuwe financierings-
instrumenten

- juridische zaken (operatio-
nele aspecten)

- betrekkingen met de
Interamerican
Development Bank en de
Asian Development Bank

- kredietverlening in Ierland,
Denemarken en de ACS-
landen

- projectbeoordeling en ex-
postevaluaties

- regionale ontwikkeling
- betrekkingen met de

African Development Bank

Wolfgang ROTH
Vice-president

Massimo PONZELLINI
Vice-president

Ewald NOWOTNY
Vice-president

Francis MAYER
Vice-president

Peter SEDGWICK
Vice-president

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Vice-president

Michael G. TUTTY
Vice-president

De Directie
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Persoonlijke ontwikkeling

Het handhaven van een hoog niveau
van kennis en vaardigheden van de
medewerkers van de Bank, waardoor zij
in staat zijn te voldoen aan de huidige
en toekomstige eisen van de Bank, als-
mede het bieden van perspectief voor
professionele ontwikkeling zijn de
belangrijkste prioriteiten van het perso-
neelsbeleid van de EIB. In het jaar 2001
wordt de verantwoordelijkheid voor de
operationele opleidingsbudgetten over-
gedragen aan de afzonderlijke directo-
raten, die in samenwerking met het
departement Human Resources, optre-
dend als intermediair, het hoger kader
nauw zullen betrekken bij de uitvoering
van opleidingsprogramma’s.

Personeels-enquête

Om een beter inzicht te krijgen in de
gevolgen van de snelle veranderingen
die optreden in de werkomgeving,
heeft een adviesbureau in opdracht van
de Directie een enquête gehouden
onder het personeel van de Bank. De
personeelsleden bleken een sterke
behoefte te hebben aan het bereiken
van professionele doelstellingen, maar
het onderzoek bracht tevens aan het
licht dat er gebieden zijn waarop men
verbetering vraagt. Vooral het belo-
ningssysteem en alle daarmee samen-
hangende aspecten zoals beoordelin-
gen, opleidingen, ontplooiingsmoge-
lijkheden en promoties zijn onderwer-
pen die sterk de aandacht van de presi-
dent hebben gekregen.

Werving van personeel

In 2000 heeft de Bank haar actieve
beleid ten aanzien van het extern aan-
trekken van hooggekwalificeerd perso-
neel voortgezet, terwijl daarnaast de

carrièremogelijkheden voor de eigen
personeelsleden voortdurend werden
ontwikkeld.

In het jaar 2000 is bij de werving van
personeel over de gehele linie een gelijk
aantal mannelijke als vrouwelijke mede-
werkers aangenomen. Onder het kader-
personeel bestond een derde uit vrou-
wen. Eind 2000 telde de Bank 1 033
medewerkers, een toename van 2,18%
ten opzichte van het voorgaande jaar.
De oprichting van de EIB-Groep gaf aan-
leiding tot een aantal personeelsbenoe-
mingen en -uitwisselingen tussen de EIB
en het EIF met het oog op het bereiken
van een optimale interactie en samen-
werking op operationeel en administra-
tief terrein.

Personeelsvertegenwoordiging

In 2000 heeft het college van perso-
neelsvertegenwoordigers de in het
voorgaande jaar met het bestuur van de
Bank gestarte discussies betreffende de
modernisering van het personeelsbeleid
en de arbeidsomstandigheden voortge-
zet. Er werden met de bestuurders van
de Bank onderhandelingen gevoerd
betreffende de introductie van een
nieuwe beroepsprocedure en met het
departement Human Resources betref-
fende de revisie van het personeels-
reglement.

Gelijke kansen

Het paritaire comité voor gelijke kansen
(COPEC) ziet erop toe dat het beleid
voor gelijke kansen wordt uitgevoerd
ten aanzien van carrièreontplooiing,
opleidingen en de sociale welzijnsinfra-
structuur. COPEC is met name de drij-
vende kracht geweest achter de intro-
ductie van een programma voor opera-
tionele assistenten, waarmee nieuwe

carrièreperspectieven ontstaan voor
ondersteunend personeel. 

Organisatie

Om te kunnen inspelen op interne 
en externe ontwikkelingen, wordt de
organisatie en operationele structuur
van de EIB regelmatig aangepast.
Veranderingen die in 2000 hebben
plaatsgevonden zijn weergegeven in
het organisatieschema op bladzijde 36
en 37. Dit schema wordt eveneens
regelmatig bijgewerkt op de internetsi-
te van de Bank (www.eib.org).

Integrated Strategic Information
System (ISIS)

In juli 2000 heeft de Directie besloten
actie te ondernemen naar aanleiding
van de resultaten van het Medium-Term
Information Systems Review (MTISR)
door een omvangrijk meerjarenpro-
gramma, gericht op het vernieuwen en
vervangen van het merendeel van de
bestaande automatiseringssystemen en
-infrastructuren van de Bank, goed te
keuren.

Het Integrated Strategic Information
System (ISIS) is echter meer dan alleen
een IT-project: gedreven door een pro-
fessionele noodzaak tot aanpassen, is
het een initiatief voor organisatieveran-
dering. De potentiële voordelen zijn
vérstrekkend en zullen naar alle waar-
schijnlijkheid van grote invloed zijn op
zowel de structuur als de werkwijze van
de Bank.

Organisatie van de EIB
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Secretariaat-generaal

Francis CARPENTER (4310)
Secretaris-generaal

Algemene zaken

Rémy JACOB (4312)
Directeur

Secretariaat
Hugo WOESTMANN
Planning, begroting en controle
Theoharry GRAMMATIKOS
Vertalingen
Georg AIGNER
Inkoop en administratieve diensten
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Coördinatie
Evelyne POURTEAU

Kantoor Brussel (+322 2350070)
Dominique de CRAYENCOUR
Directeur

Algemene diensten en werkomgeving
Agustín AURÍA 
Uitvoering controle-aanbevelingen
Helmut KUHRT

Informatietechnologie

Luciano DI MATTIA (9600)
Directeur

Softwareprojecten
Alexander ANDÒ
Diensten
Andrew ALLEN
Infrastructuur
José GRINCHO
Ernest FOUSSE

Directoraat-generaal
Kredietverlening

Directoraat West-Europa

Michel DELEAU (5436)
Directeur-generaal

Operationele ondersteuning 
en administratie
Jos van KAAM (5446)
Directeur

Christian CAREAGA GUZMAN
Coördinatie
Thomas FAHRTMANN
Operationeel beleid
Guy CLAUSSE
Informatie- en volgsystemen
Guy BERMAN
Ondersteuning financieel beheer
Ralph BAST
Gestructureerde financieringen
Alain TERRAILLON

Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavische
landen
Thomas BARRETT (5426)
Directeur
Banken, bedrijfsleven, effectisering
Bruno DENIS
Economische infrastructuur
Tilman SEIBERT

Gestructureerde financieringen, publiek-
private samenwerkingsverbanden (PPP’s)
Themistoklis KOUVARAKIS
Scandinavische landen
Paul DONNERUP

Spanje, Portugal
Alfonso QUEREJETA (6416)
Directeur

Spanje – PPP’s, infrastructuur, sociale en stedelijke
sector
Christopher KNOWLES
Spanje – banken, industrie, energie en 
telecommunicatie
Fernando de la FUENTE
Kantoor Madrid (+34 914311340)
José Miguel ZUDAIRE 
Portugal
Filipe CARTAXO
Kantoor Lissabon (+351 213428989)
David COKER

Frankrijk, Benelux
Alain BELLAVOINE (6464)
Directeur

Frankrijk – infrastructuur
Jacques DIOT
Frankrijk – bedrijfsleven
Constantin SYNADINO
België, Luxemburg, Nederland
Ferdinand SASSEN

Directoraat
Midden-Europa

Terence BROWN (6259)
Directeur-generaal

Duitsland, Oostenrijk
Joachim LINK
Directeur

Duitsland (Noord)
Laurent de MAUTORT
Duitsland (Zuid)
Heinz OLBERS
Kantoor Berlijn (+49 305900479-0)
Franz-Josef VETTER
Oostenrijk, energie en telecommunicatie in
Duitsland
Paolo MUNINI

Toetredingslanden
Emanuel MARAVIC (7444)
Directeur

Estland, Letland, Litouwen, Polen
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Hongarije, Slowakije, Slovenië, Euratom
Henk DELSING
Bulgarije, Roemenië
Guido BRUCH
Tsjechië, globale kredieten
Jean VRLA

Italië, Griekenland, Cyprus, Malta
Thomas HACKETT (+39 064719-1)
Directeur

Infrastructuur
Bruno LAGO
Energie, milieu en telecommunicatie
Michael O’HALLORAN
Industrie en banken
Jean-Christophe CHALINE

Kantoor Athene (+30 6824517-9)
Arghyro ELEFTHERIADOU

Directoraat Krediet–
verlening buiten de 
Europese Unie
Jean-Louis BIANCARELLI (7009)
Directeur-generaal

Dienst Advies economische ontwikkelingsvraag-
stukken
Daniel OTTOLENGHI
Hoofdadviseur Ontwikkelingszaken
Flavia PALANZA
Hoofdadviseur Economische zaken

Middellandse-Zeegebied en Balkan
Antonio PUGLIESE (7327)
Directeur

Maghreb
Alain SÈVE
Machrak, Midden-Oosten
Jane MACPHERSON 
Turkije, Balkan
Patrick WALSH

Afrika, Caribisch gebied, Oceanië, 
Zuid-Afrika
Martin CURWEN (7230)
Directeur

West-Afrika en Sahel
Tassilo HENDUS
Midden- en Oost-Afrika
Jacqueline NOËL
Zuidelijk Afrika en Indische Oceaan
Justin LOASBY
Caribisch gebied en Oceanië
Stephen McCARTHY

Latijns-Amerika, Azië
Claudio CORTESE (7414)
Directeur

Azië
Siward W. de VRIES
Latijns-Amerika
Matthias ZÖLLNER

Directoraat Financiën

René KARSENTI (5263)
Directeur-generaal

Kapitaalmarkten
Barbara BARGAGLI-PETRUCCI (4267)
Directeur

Euro – benchmarks
Carlos FERREIRA DA SILVA
Euro – overige leningen
Joseph VOGTEN
Europa (buiten de eurozone), Afrika
David O. CLARK
Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Oceanië
Carlos GUILLE

Treasury
Anneli PESHKOFF (5124)
Directeur

Liquiditeitenbeheer
Francis ZEGHERS
Beheer activa/passiva
Jean-Dominique POTOCKI
Portefeuillebeheer
James RANAIVOSON

Organigram
(situatie op 15 april 2001)
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De organisatiestructuur kan zich in de loop van het jaar wijzigen. Op de internetsite van de EIB
(www.eib.org) vindt u de regelmatig bijgewerkte versie.

De volledige telefoonnummers zijn die van de externe kantoren van de EIB. Van de nummers van
het hoofdkantoor van de Bank in Luxemburg (+352 4379-1) zijn alleen de toestelnummers vermeld.

Prognoses en geldstromen i.v.m. leningen
Francisco de PAULA COELHO (5213)
Directeur

Backoffice uitleningen
Gianmaria MUSELLA
Backoffice Treasury
Erling CRONQVIST
Backoffice inleningen
Yves KIRPACH
Systeemontwikkeling en gegevensbank uitleningen
Charles ANIZET

Financieel beleid en beheer 
marktrisico’s
Alain GODARD

Coördinatie
Henri-Pierre SAUNIER

Directoraat Projecten

Caroline REID (2451)
Directeur-generaal

Infrastructuur
Peter BOND (2668)
Directeur

Barend STOFKOPER
Axel HÖRHAGER
(Coördinator Balkan)
Philippe OSTENC
(Aanbestedingen)
Mateo TURRÓ CALVET
(Economisch coördinator van de hoofdafdeling)

(Spoor)wegen
Lars NORDIN
José Luis ALFARO
Luigi MARCON
Lucht- en zeevaart
Jean-Pierre DAUBET
Steden
Luis LÓPEZ RODRÍGUEZ
Gianni CARBONARO
Water en riolering
José FRADE

Energie, telecommunicatie, afvalbeheer
Günter WESTERMANN (2444)
Directeur

Elektriciteit en afvalbeheer
René van ZONNEVELD
Heiko GEBHARDT
(Afvalbeheer)
Aardolie en gas
(Günter WESTERMANN)
Telecommunicatie en informatietechnologie
Carillo ROVERE
Economische vraagstukken
Gerhardus van MUISWINKEL

Industrie en diensten
Constantin CHRISTOFIDIS (8604)
Directeur

Primaire hulpbronnen en biowetenschappen
Jean-Jacques MERTENS
Peder PEDERSEN
Verwerkende industrie en diensten
Bernard BÉLIER
Pedro OCHOA

Menselijk kapitaal
Stephen WRIGHT
Industriële economie
Hans-Harald JAHN

Coördinatie en controle
Patrice GÉRAUD (2481)
Adjunct-directeur

Peter CARTER
(Milieucoördinator)

Operationele coördinatie
Angelo BOIOLI

Algemeen beleid
Agostino FONTANA
…….

Directoraat Juridische
zaken

Eberhard UHLMANN (3602)
Directeur-generaal

Financiële vraagstukken en institutioneel beleid
Marc DUFRESNE (3625)
Co-directeur

Financiële vraagstukken
Nicola BARR
Institutioneel beleid
Carlos GOMEZ DE LA CRUZ 

Transacties

Konstantin ANDREOPOULOS (3562)
Adjunct-directeur-generaal

Operationeel beleid en Balkan
Roderick DUNNETT
Duitsland, Oostenrijk, Midden- en Oost-Europa
Gerhard HÜTZ
Spanje, Portugal
Ignacio LACORZANA 
Denemarken, Ierland, Finland, Zweden, Verenigd
Koninkrijk
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland
Pierre ALBOUZE 
ACS, Latijns-Amerika, Azië, Middellandse-
Zeegebied, LGO
Regan WYLIE-OTTE
Griekenland, Italië, Cyprus, Malta
Manfredi TONCI OTTIERI

Directoraat
Economische
studies en 
communicatie
Alfred STEINHERR (3446)
Hoofdeconoom

Economisch en financieel onderzoek
Christopher HURST
Eric PERÉE
Documentatie en bibliotheek
Marie-Odile KLEIBER

Voorlichting en communicatie
Henry MARTY-GAUQUIÉ (3149)
Directeur

Communicatiebeleid
Adam McDONAUGH
Externe communicatie en betrekkingen met de
media
Paul Gerd LÖSER
Coördinatie
Daphne VENTURAS

Kredietrisico’s

Pierluigi GILIBERT (5339)
Directeur-generaal

Infrastructuur en industrie
Per JEDEFORS (6337)
Directeur
Projectfinancieringsrisico’s
Klaus TRÖMEL
Methodiek kredietrisico’s en derivaten
Luis GONZALEZ-PACHECO
Banken
Georg HUBER
Coördinatie en ondersteuning
Elizabeth MATIZ

Human resources

Andreas VERYKIOS (2576)
Directeur

Christopher SIBSON
Hoofdadviseur personeelszaken

Personele middelen
Jörg-Alexander UEBBING
Ontwikkeling
Margareta HÖLCKE
Administratie
Zacharias ZACHARIADIS

Evaluatie
van de verrichtingen

Horst FEUERSTEIN (3480)
Directeur

Juan ALARIO GASULLA
Campbell THOMSON

Financiële controle

Patrick KLAEDTKE (3228)
Directeur

Boekhouding
Luis BOTELLA MORALES (3282)
Adjunct-directeur
Interne controle en controle op het beheer
Antonio ROCA IGLESIAS

Interne audit

Peter MAERTENS
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Begin 2001 heeft de Bank een aantal
besluiten genomen die erop gericht zijn het
publiek meer informatie te verschaffen
over haar procedures en activiteiten en
haar werkzaamheden in meer openheid uit
te voeren. 

In het kader van dit nieuwe beleid heeft de
EIB op haar internetsite (www.eib.org) een
speciaal onderdeel opgenomen onder de
titel ”Information Policy”. Hier vindt men
alle documenten betreffende de betrekkin-
gen tussen de EIB en het publiek, een scala
aan publicaties waarin het beleid en de
procedures van de EIB worden besproken
alsmede informatie betreffende projecten
waarover informatieverzoeken van het
publiek zijn binnengekomen. Een lijst met
projecten die in aanmerking komen voor
financiering en die na 1 januari 2001 in
behandeling zijn genomen, wordt even-
eens gepubliceerd op de internetsite van
de Bank; gegevens over deze projecten
worden bekendgemaakt nog voordat de
Raad van Bewind van de EIB een financie-
ringsbesluit heeft genomen, behalve in die
gevallen waarin de projectopdrachtgever
op basis van goede gronden van vertrou-
welijkheid verzoekt van bekendmaking af
te zien. 

Deze maatregelen vormen deel van een
enkele jaren geleden tussen de EIB en het
Europees Parlement begonnen dialoog, die
vooral wordt belichaamd door de jaarlijkse

deelname van de Bank aan een aantal ver-
gaderingen van parlementaire commissies.
In het voorjaar van 2001 is ten aanzien van
deze institutionele dialoog een belangrijke
stap gezet, toen tijdens een plenaire sessie
het eerste rapport van het parlement inza-
ke de controle op de activiteiten van de
Bank werd aangenomen. Bij deze gelegen-
heid sprak de president van de EIB voor de
voltallige vergadering en beantwoordde
vragen van de leden van het Europees
Parlement en daarmee tevens van de EU-
burgers die door hen worden vertegen-
woordigd. De tekst van de verklaringen van
de president aan het Parlement, de inter-
venties van de parlementariërs en het rap-
port van het Parlement zijn alle te raadple-
gen op de internetsite van de Bank.

Voorts onderhoudt de EIB met diverse
maatschappelijke belangenorganisaties
voortdurend contacten, die erop gericht
zijn haar doelstellingen en resultaten ter
ondersteuning van de Europese integratie
te verduidelijken.

Op deze wijze zet de Bank zich ervoor in,
rekening houdend met de bijzonderheden
van haar betrekkingen met een voorname-
lijk particuliere klantenkring, een bijdrage
te leveren aan het streven van de Europese
instellingen om hechtere banden te sme-
den met de burgers van de EU, de eindbe-
gunstigden van haar activiteiten.

Voorlichting en transparantie
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In de Europese Unie moeten de investe-
ringen die voor EIB-financiering in aan-
merking willen komen, bijdragen tot de
concretisering van een of meerdere van
onderstaande doelstellingen:

• het versterken van de economische en
sociale cohesie: het financieren van
projecten die bijdragen tot de econo-
mische ontwikkeling van de armste
gebieden;

• het bevorderen van investeringen
gericht op de kennis- en innovatie-
maatschappij;

• het verbeteren van de infrastructuur
en dienstverlening op het gebied van
gezondheidszorg en onderwijs, de
belangrijkste elementen voor het vor-
men van menselijk kapitaal;

• het ontwikkelen van communautaire
infrastructuurnetwerken op het
gebied van vervoer, telecommunicatie
en energie;

• het behoud van het natuurlijk en ste-
delijk milieu, met name door het
gebruikmaken van duurzame energie;

• het veiligstellen van de energievoor-
ziening door energiebesparing, ont-
wikkeling van de eigen energiebron-
nen en spreiding van de invoer;

• het ondersteunen van de ontwikke-
ling van het MKB door het verbeteren
van het financiële klimaat:

• door middel van middellang-
en langlopende leningen; 

• door het verstrekken van risi-
cokapitaal.

In de toetredingslanden steunt de EIB
de ontwikkeling van een basisinfrastruc-
tuur, de ontwikkeling van nieuwe acti-
viteiten, de bescherming van het milieu
en de invoering van relevante EU-regel-
geving.

Buiten de Unie draagt de EIB bij tot de
uitvoering van het Europese steun- en
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
door het verstrekken van langlopende
kredieten uit haar eigen middelen of
achtergestelde leningen en risicokapi-
taal uit de begrotingsmiddelen van de
EU of de lidstaten. Zij is actief in:

• de niet-lidstaten in het Middellandse-
Zeegebied, waar zij steun verleent in
het kader van de euromediterrane
partnerschap met het oog op het vor-
men van een douane-unie voor het
jaar 2010;

• de landen in Afrika, het Caribisch
gebied, de Stille Oceaan (ACP), Zuid-
Afrika en LGO;

• Azië en Latijns-Amerika, waar zij
steun verleent aan bepaalde catego-
rieën projecten die van wederzijds
belang zijn voor de Unie en de desbe-
treffende landen;

• de Balkan, waar zij een bijdrage
levert aan de doelstellingen van het
Stabiliteitspact door het specifiek
richten van haar kredietverlening op
de wederopbouw van basisinfrastruc-
tuur en op projecten met een regio-
naal karakter.

Projecten die voor 
financiering door de EIB 
in aanmerking komen

Informatie betreffende de door de Bank verstrekte financieringen alsmede overzichten van haar activitei-
ten, onderverdeeld in landen, gebieden of doelstellingen, zijn te raadplegen via de internetsite van de
Bank of op aanvraag verkrijgbaar bij de hoofdafdeling Voorlichting en Communicatie.

De EIB dankt de projectopdrachtgevers en leveranciers voor de foto’s die als illustratiemateriaal voor dit verslag zijn gebruikt:
Fränk Weber (voorblad, blz. 1 en 2), Masterfile (blz. 4, 8, 9, 11, 12, 21, 22, 25, 26 en 38), Image Bank (blz. 6, 7, 10, 20, 26 en 28),
Sue Cunningham (blz. 9, 13, 14, 15 en 29), EC (blz. 10, 15 en 32), Stone (blz. 12, 19, 20 en 21), Photodisc (blz. 10, 12 en 20),
Fotostock (blz. 12 en 18), La Vie du Rail (blz. 18, 23 en 24) en TAV (blz. 22).
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EIB-Groep:
Verkorte balans per 31 december 2000 (in 1 000 × EUR)

ACTIVA 31.12.2000

1. kasmiddelen 24 726

2. kortlopend overheidspapier 1 474 510

3. bankiers
a) onmiddellijk opeisbaar 135 178
b) overige vorderingen 11 257 184
c) kredieten 75 767 232

87 159 595

4. cliënten 3 101 379
specifieke voorzieningen – 175 000

92 926 379

5. rentedragende waardepapieren
a) van publiekrechtelijke emittenten 1 423 468
b) van andere emittenten 2 310 668

3 734 135

6. aandelen 632 409

7. immateriële activa 10 018

8. onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 83 459

9. overige activa 
a) te vorderen uit hoofde van 

EMS-rentesubsidies 7 636
b) overige vorderingen 902 504
c) te ontvangen uit hoofde van 

valutaswaps 29 067 793

29 977 933

10. overlopende activa 3 444 117

219 467 279

PASSIVA 31.12.2000
1. bankiers

a) direct opeisbaar 13
b) op termijn of met opzegging 507 889

507 902

2. schuldbewijzen
a) lopende obligatieleningen 161 488 067
b) overige 825 137

162 313 204

3. overige schulden
a) vooruitontvangen rentesubsidies 334 562
b) overige crediteuren 896 320
c) te betalen uit hoofde van valutaswaps 28 064 569
d) diversen 38 290

29 333 741

4. overlopende passiva 4 775 375

5. voorzieningen voor risico’s en 
verplichtingen pensioenfonds personeel 433 281

6. fonds voor algemene bankrisico’s 980 005

7. kapitaal 
geplaatst 100 000 000
niet opgevraagd – 94 000 000

6 000 000

8. reserves
a) reservefonds 10 000 000
b) aanvullende reserve 2 124 244

12 124 244

9. activiteiten met risicokapitaal 1 500 000

10. nettoresultaat 1 307 741

11. minderheidsbelang van derden 191 786

219 467 279



Adressen EIB-Groep

Europese Investeringsbank
100, bd Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Tel. (+352) 43 79 – 1
Fax (+352) 43 77 04

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

Hoofdafdeling voor 
kredietverlening in Italië,
Griekenland, Cyprus, Malta
Via Sardegna, 38
I-00187 Rome
Tel. (+39) 06 47 19 – 1
Fax (+39) 06 42 87 34 38

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

Kantoor Berlijn:
Lennéstrasse, 17
D-10785 Berlijn
Tel. (+49) 30 59 00 479 – 0
Fax (+49) 30 59 00 47 99

Kantoor Brussel:
Rue de la loi 227
B-1040 Bruxelles
Tel. (+32) 2 235 00 70
Fax (+32) 2 230 58 27

Kantoor Lissabon:
Regus Business Center
Avenida da Liberdade, 110-2
P-1269-046 Lisbonne
Tel. (+351) 21 342 89 89 of 
(+351) 21 342 88 48
Fax (+351) 21 347 04 87

Kantoor Madrid:
Calle José Ortega y Gasset, 29
E-28006 Madrid
Tel. (+34) 914 311 340
Fax (+34) 914 311 3 83

Europees Investeringsfond
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
Tel. (+352) 42 66 88-1
Fax (+352) 42 66 88-200

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

Europees Investeringsfond
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