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Årsberetning 2006

EIB-Gruppens årsberetning 2006 består af tre separate dele:

➾   Ativitetsberetningen, der præsenterer EIB-Gruppens aktivitet i det forløbne år og 
udsigterne for fremtiden;

➾   Den finansielle beretning, der indeholder EIB-Gruppens, EIB’s, Investeringsfacilite-
tens, FEMIP-trustfondens og EIF’s årsregnskaber med forklarende bilag;

➾   Den statistiske beretning med fortegnelsen over de EIB-finansierede projekter og 
EIB’s låntagning i 2006 samt fortegnelsen over EIF’s projekter. Dertil kommer over-
sigtstabeller for regnskabsåret og de fem seneste år. 

Den cd-rom, der er vedlagt denne beretning, indeholder oplysninger fra alle tre dele 
samt elektroniske udgaver deraf på de foreliggende sprog.

Årsberetningen foreligger ligeledes på Bankens netsted www.eib.org/report.
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EIB-Gruppen: Nøgletal

Den Europæiske Investeringsbank
Aktiviteten i 2006 Mio EUR

Indgåede aftaler 45 761

I Unionen �9 850
I partnerlandene 5 911

Godkendte projekter 53 371

I Unionen 45 559
I partnerlandene 7 811

Udbetalinger 36 802

Af Bankens midler �6 5�5
Af budgetmidler  267

Tilvejebragte midler (før swaps) 48 050 (1)

I EU-valutaer 26 5�5
I andre valutaer 21 515

Stilling pr. 31.12.2006

Udestående  

Udlån af Bankens midler �10 911

Ydede garantier  68

Finansieringsbidrag af budgetmidler 1 982

Kort-, mellem- og langfristet låntagning 246 576
Egne midler 31 172

Balancesum 289 158
Regnskabsårets resultat 2 566
Tegnet kapital 163 654

Heraf indbetalt og at indbetale 8 183

Den Europæiske Investeringsfond
Aktiviteten i 2006

Indgåede aftaler 2 728

Venturekapital (�4 fonde)  688  (2)

Garantier (54 forretninger) 2 040

Stilling pr. 31.12.2006

Portefølje 14 910

Venturekapital (244 fonde) � 774 (2)

Garantier (188 forretninger) 11 1�6
Egne midler 694

Balancesum 771
Regnskabsårets resultat 49
Tegnet kapital 2 000

Heraf indbetalt 400

(1)  Tilvejebragt ifølge den samlede 
låntagningsbemyndigelse for 
2006, deraf præfinansiering på  
2,9 mia EUR i 2005.

(2)  Hertil kommer to fonde for fonde 
med særlige ordninger, nemlig 
NEOTEC og Dahlia, hvori EIF del
tager med henholdsvis 50 mio og  
75 mio EUR (venturekapitalman
datet og EIF).
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Den finansielle  
beretning 2005

E u r o p e a n  I n v e s t m e n t  B a n k  G r o u p

Volume II

Financial Report

Annual Report 2006

	 AKTIVER 31.12.2006

1.   Kassebeholdning, tilgodehavender hos 
centralbanker samt indeståender på postgirokonti  14	676

2.   Gældsbeviser udstedt af det offentlige, der kan 
refinansieres i centralbanker  ................................................................................. 2	701	696

3.  Udlån og forskud til kreditinstitutter
a) På anfordring .................................................................................................................................. 165 224
b) Andre tilgodehavender  .............................................................................................. 14 598 �26
c) Udlån  ............................................................................................................................................................. 115 846 949

130	610	499

4.  Udlån og forskud til kunder	
a) Udlån  ............................................................................................................................................................. 141 866 00�
b) Særlige hensættelser  ...................................................................................................... - 82 417

141	783	586

5.  Obligationer og andre værdipapirer med fast afkast
a) Udstedt af det offentlige  ..........................................................................................  719 292
b) Udstedt af andre emittenter  ............................................................................. 10 572 110

11	291	402

6.  Aktier og andre værdipapirer med variabelt afkast  . 1	671	533

7.  Immaterielle aktiver  ................................................................................................................ 5	131

8.  Ejendomme, inventar og driftsmidler  ................................................. 219	884

9.  Andre aktiver
a) Diverse debitorer  .................................................................................................................... 29� 211
b) Positive erstatningsværdier  ................................................................................ 14 �15 907

14	609	118

10.   Tegnet kapital og tilgodehavende reserver, indkaldt, 
men ikke indbetalt ..................................................................................................................... 1	444	700

11.  Periodeafgrænsningsposter  ................................................................................... 80	726

	 AKTIVER	I	ALT 304	432	951

 EIB-Gruppen: 
Sammendraget balance  

pr. 31. december 2006 (i tusinde EUR)

	 PASSIVER 31.12.2006

 1.   Gæld til kreditinstitutter
a) Med aftalt løbetid eller på opsigelse  .................................................. 218 967

218	967

2.  Gæld stiftet ved udstedelse af værdipapirer 
a) Udstedte obligationer  ................................................................................................... 251 742 47�
b) Andre  ........................................................................................................................................................... 1 090 202

252	832	675

3.  Andre passiver
a) Diverse kreditorer  .................................................................................................................. 1 48� 201
b) Diverse  ....................................................................................................................................................... �9 7�9
c) Negative erstatningsværdier  ............................................................................. 15 4�7 071

16	960	011

4.  Periodeafgrænsningsposter 344 285

5.  Hensættelser
a) Personalets pensionsfond  ...................................................................................... 869 174

869	174

	 PASSIVER	I	ALT 271	225	112

6.  Kapital
– Tegnet  ............................................................................................................................................................ 16� 65� 7�7
– Ikke indkaldt  ...................................................................................................................................... -155 471 050

8	182	687

7.  Konsoliderede reserver
a) Reservefond  ..................................................................................................................................... 16 �65 �74
b) Supplerende reserve  ....................................................................................................... 2 511 �42

18	876	716

8.  Midler til ordningen for struktureret finansiering 1 250 000

9.  Midler til venturekapitalforretninger 1 663 824

10.  Hensættelse til generelle bankrisici efter fordeling 0

11.  Regnskabsårets resultat:
Inden overførsel fra hensættelsen til generelle 
bankrisici  ........................................................................................................................................................ 2 259 612
Årets overførsel fra hensættelsen til generelle  
bankrisici  ........................................................................................................................................................ 975 000

  Regnskabsårets	resultat	til	fordeling 3	234	612

  EGENKAPITAL	I	ALT 33	207	839

  PASSIVER	OG	EGENKAPITAL	I	ALT 304	432	951
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Kort før sin 50-årsdag baserede Banken i 2006 sin 
aktivitet på den nye strategi, som styrelsesrådet 
vedtog i 2005. Denne strategi fokuserer på tre 
områder, nemlig styrkelse af EIB-forretningernes 
løftestangsvirkning, koncentration af finansierin-
gerne i EU om seks overordnede europæiske mål 
og indordning af finansieringerne uden for EU 
efter EU’s eksterne politik.

I 2006 beløb Den Europæiske Investeringsbanks 
udlån sig til 45,8 mia EUR. Finansieringsbidragene 
i de dengang 25 EU-lande udgjorde 87% deraf 
eller �9,8 mia. Den Europæiske Investerings-
fond – EIB-Gruppens særlige organ for venture-
kapital og garantier til mindre og mellemstore 
virksomheder – investerede knap 700 mio EUR i 
venturekapitalfonde og stillede i alt 2 mia EUR til 
rådighed i form af garantier for bankers og finan-
sielle institutioners porteføljer af lån til fordel for 
mindre og mellemstore virksomheder. Med hen-
blik på finansieringen af sine aktiviteter tilveje-
bragte EIB i alt 48 mia EUR på de internationale 
kapitalmarkeder i form af over �00 obligationse-
missioner i 24 valutaer.

Styrket løftestangsvirkning 

EIB-forretningernes løftestangsvirkning styrkes 
bedst ved at udbygge samarbejdet med andre 
offentlige eller private institutioner og udnytte 
den synergi, der skabes gennem kombinering 
af dels specialviden og erfaringer, dels tilskud og 
lånefinansiering. I denne forbindelse er Europa-
Kommissionen EIB’s naturlige samarbejdspart-
ner på grund af sin specialviden om ydelse af 
tilskud. I 2006 blev der iværksat tre nye fælles ini-
tiativer, som med EIB’s hjælp skal udvide anven-

delsen af Europa-Kommissionens europæiske 
strukturfonde, hvis midler er blevet væsentlig 
forøget, nemlig til �08 mia EUR i perioden 2007-
201�. Derigennem bliver det muligt at afsætte 
en del af disse midler til finansieringstekniske 
formål til gavn for dels mindre og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder (JEREMIE), 
dels social udvikling i byerne (JESSICA). Gennem 
det tredje initiativ (JASPERS), der finansieres af 
Europa-Kommissionen, EIB-Gruppen og EBGU, 
tilbydes der gratis teknisk bistand til udvælgel-
sen og gennemførelsen af infrastrukturprojekter, 
som kan finansieres med strukturfondsmidler.

EIB og Europa-Kommissionen er også gået sam-
men om at fremme innovation, forskning og 
udvikling. Nye finansielle instrumenter mulig-
gør øget risikodeling og mobilisering af yderli-
gere offentlig og privat kapital. Samtidig vil EIF 
påtage sig at forbedre adgangen til finansiering, 
især for nystartede mindre og mellemstore virk-
somheder, inden for Europa-Kommissionens 
rammeprogram for konkurrenceevne og innova-
tion for perioden 2007-201�.

 

Seks overordnede mål i Unionen

I EU søger EIB-Gruppen at bidrage effektivt til 
virkeliggørelsen af EU’s mål gennem en selektiv 
udvælgelse af projekter og mobilisering af mid-
ler fra andre kilder til disse projekter. Styrelses-
rådets beslutning om at prioritere projekternes 
kvalitet frem for deres antal forklarer den min-
dre nedgang i långivningen i 2006 (�9,8 mia EUR 
i forhold til 42 mia i 2005). Ifølge EIB-Gruppens 
beregninger finansierede dens långivning i 2006 
investeringer på i alt ca. 120 mia EUR, deraf to 

Meddelelse fra formanden
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tredjedele i Unionens mindst udviklede områ-
der. Med et mere stabilt udlånsomfang og en 
beskeden stigning i medarbejderantallet foku-
serer EIB-Gruppen på merværdiskabelse ved at 
koncentrere indsatsen om mere komplekse pro-
jekter og mere innovative finansielle produkter. 
Derved vil den bestræbe sig for at fremme inve-
steringer i alle 27 medlemslande, selv om hoved-
vægten forholdsmæssigt vil blive lagt på de nye.

De seks overordnede EU-mål, som EIB’s långivning 
i Unionen fokuserede på i 2006, er økonomisk og 
social samhørighed, fremme af innovation, trans-
europæiske net for transport, et bæredygtigt miljø, 
støtte til mindre og mellemstore virksomheder 
samt en bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker 
energiforsyning. Hvert af disse mål er beskrevet 
indgående i første del af denne aktivitetsberet-
ning, medens den statistiske beretning indeholder 
en komplet fortegnelse over EIB’s udlån.

Understøttelse af Den Europæiske Unions 
eksterne politik

Uden for EU består EIB’s bidrag i at udmønte de 
finansielle aspekter af Unionens bistands- og 
samarbejdspolitik over for partnerlandene. Disse 
lande kan groft inddeles i tre grupper, nemlig 
kandidatlandene og de potentielle kandidat-
lande, EU’s naboer mod syd og øst samt partner-
landene i Afrika, Vestindien, Stillehavet, Asien og 
Latinamerika. I hver af disse landegrupper har 
EIB en rolle at spille som beskrevet i de relevante 
dele af denne aktivitetsberetning.

I december 2006 bekræftede Det Europæiske 
Råd den betydning, det tillægger EIB’s aktivitet 

uden for EU, ved at overdrage Banken nye eks-
terne mandater på i alt 27,8 mia EUR i perioden 
2007-201�. Det er en stigning på over en tred-
jedel i forhold til de tidligere mandater. Hoved-
sigtet med disse mandater er at forberede 
fremtidige medlemsstaters tiltrædelse og støtte 
EU’s naboskabspolitik. Der træder nye mandater 
for AVS-landene i kraft i 2008.

God virksomhedsledelse
 

Nye initiativer og nye finansielle produkter i Den 
Europæiske Union og nye mandater uden for EU 
– hele denne udvikling viser, at EIB efter 49 års 
virke stadig er en moderne og dynamisk finansiel 
institution. Også i sin virksomhedsledelse anven-
der Banken den bedste internationale praksis. I 
de senere år har Banken truffet en række foran-
staltninger med henblik på at forbedre de for-
skellige kontrolfunktioner, styrke sin transparens 
og udbygge forbindelserne med civilsamfundet. 
Virksomhedsansvar er blevet et konstant anlig-
gende, men især på dette område vil der ske 
endnu flere forbedringer fremover. Anden del 
af denne aktivitetsberetning omhandler virk-
somhedsansvar, og det samme gør Bankens 
beretning om virksomhedsansvar, som alle med 
interesse i dette aspekt af Bankens aktivitet bør 
læse sammen med denne beretning.

Philippe Maystadt
Formand for 

Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe
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 Forretningsplanen 2007-2009

Den nye strategiske kurs, som blev indledt i 2005, danner grundlag for Den Europæi-
ske Investeringsbanks forretningsplan. Som led i den nye strategi er Banken parat til at 
fremme projekter med en høj potentiel merværdiskabelse, også selv om risiciene er høje. 
Den detaljerede forretningsplan er beskrevet i publikationen Forretningsplanen, der dæk-
ker treårsperioden 2007-2009. Den Europæiske Union har opstillet seks hovedmål, nemlig 
økonomisk og social samhørighed i det udvidede EU, fremme af innovation, udvikling af 
transeuropæiske net og adgangsnet, et bæredygtigt miljø, støtte til mindre og mellem-
store virksomheder samt en bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energiforsyning.

Kombination af EU’s og EIB’s midler og 
sagkundskab

De overordnede mål for långivningen i Europa 
er blevet tilpasset, så de afspejler dels udviklin-
gen i Den Europæiske Unions politikker ifølge 
de finansielle perspektiver 2007-201� med til-
hørende nye samfinansieringsordninger for EU’s 
budgetmidler og EIB-lån, dels de nye fælles ini-
tiativer for Banken, Europa-Kommissionen og 
visse medlemslande. Der blev i 2006 indgået 
aftaler om en række nye initiativer til aktiviteter, 
som i de kommende år vil få stor indvirkning på 
Bankens forretninger som långiver, rådgiver og 
forvalter af EU-midler og -programmer.

Der blev iværksat tre initiativer i 2006, nem-
lig JASPERS, JEREMIE og JESSICA. På hver deres 
måde udnytter de den synergi, der opstår, når 
sagkundskab samt tilskud og lånefinansiering 
kombineres. Desuden bidrager de til yderligere 
forbedringer af kvaliteten og effektiviteten af 
EIB’s tilbud til kunderne.  

➾  JASPERS (Joint Assistance to Support Projects 
in the European Regions) er et program for 
teknisk bistand, der hovedsagelig fokuserer 
på udvælgelse og forberedelse af omfattende 
projekter, der kan finansieres af strukturfon-
dene. Et stærkt team, der ledes fra Bankens 
hovedsæde i Luxembourg, men også tæller 
lokale repræsentanter og regionale eksperter 
i Warszawa, Wien og Bukarest, vil hjælpe de  

12 nyeste medlemslande med at forberede 
kvalitetsprojekter for at få størst mulig gavn af 
de betydelige tilskud fra strukturfondene og 
Samhørighedsfonden, der er til rådighed i peri-
oden 2007-201�. Eksperter, der ansættes og 
betales af Europa-Kommissionen, vil sammen 
med udstationeret personale fra EIB og EBGU 
rådgive, koordinere, udvikle og revidere pro-
jekternes struktur, fjerne flaskehalse, udfylde 
huller og identificere problemer. Arbejdet med 
at forberede projekter er allerede indledt, og 
det vedrører investeringer på over 25 mia EUR.

➾  JEREMIE (Joint European Resources for Micro 
to Medium Enterprises) er et fælles initiativ for 
EIB-Gruppen og Europa-Kommissionen, der 
skal forbedre mindre virksomheders adgang 
til finansiering, herunder nye virksomheder og 
mikrokreditter. Gennem JEREMIE kan medlems-
staterne og regionerne anvende en del af deres 
strukturmidler til at erhverve en række finan-
sielle instrumenter, der er specielt beregnet til 
at støtte mikrovirksomheder og mindre virk-
somheder. Den Europæiske Investeringsfond 
forvalter midlerne, Banken og andre långivere 
supplerer og øger dem, og de stilles til rådig-
hed for institutioner, der beskæftiger sig med 
venturekapital, finansiering af mindre og mel-
lemstore virksomheder samt mikrofinansiering.

➾   JESSICA (Joint European Support for Sustaina-
ble Investment in City Areas) er et politisk ini-
tiativ fra Europa-Kommissionen, der støttes 
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af EIB, og som Europarådets Udviklingsbank 
også deltager i. JESSICA anvender finansie-
ringstekniske mekanismer til at fremme inve-
steringer i bæredygtig byfornyelse inden 
for rammerne af EU’s regionalpolitik. Med-
lemsstaterne kan anvende en del af deres 
strukturfondsmidler til at investere i byud-
viklingsfonde, der fokuserer på indtægtsska-
bende byprogrammer. Banken har fået tildelt 
en vigtig rolle, idet den kan samfinansiere 
disse programmer eller direkte udpeges til at 
forvalte holdingfonde for JESSICA-midler af 
medlemsstaternes myndigheder.

Risikodeling fremmer Bankens nye strategi

To nye finansielle instrumenter vil kombinere 
EU-budgetmidler og EIB-lån. Med hovedvægt 
på den private sektors investeringer i forskning, 
udvikling og innovation vil ordningen for finan-
siering med risikodeling kombinere EU-budget-

midler med EIB’s reserver til risikoafdækning af 
lån til projekter og initiativtagere, som ikke er 
investeringsværdige, men fremmer teknologiske 
investeringer af afgørende økonomisk betydning 
for Europa. På samme måde vil garantiordningen 
for lån til transeuropæiske transportprojekter 
anvende EU-budgetmidler og EIB-reserver til at 
stille garantier for indtægtsrisikoen i en begræn-
set periode efter fuldførelsen af transeuropæiske 
net i de tilfælde, hvor trafikken stiger langsomt. 
Disse nye EU-EIB-instrumenter supplerer andre 
nyskabende produkter, der er udviklet i samar-
bejde med den kommercielle banksektor.

Høj prioritering af energi

Energi er blevet et centralt punkt på Den Europæ-
iske Unions politiske dagsorden og for Banken, 
der har gjort energi til et af sine overordnede mål 
i forretningsplanen 2007-2009. EIB-långivning i 
energisektoren er ingen nyskabelse, men dens 
nye status af overordnet mål betyder mere højt-
kvalificeret personale og øgede finansielle midler.

Det nye overordnede mål har fået betegnel-
sen “bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker 
energi”, og alle dele er lige vigtige. I overens-
stemmelse med EU’s politiske retningslinjer er 
der blevet udvalgt fem målområder for EIB’s lån-
givning, nemlig vedvarende energi; effektiv ener-
giudnyttelse; forskning, udvikling og innovation 
inden for energi; sikker og diversificeret intern 
energiforsyning (herunder transeuropæiske net 
for energioverførsel) samt sikker og diversificeret 
ekstern energiforsyning (herunder rørledninger 
og terminaler for fordråbet naturgas).

Forretningsplanen 2007-2009 indeholder også 
kvantificerede mål: 4 mia EUR årlig i indgåede låne-
aftaler for alle fem områder tilsammen i og uden 
for EU. Et delmål er at udlåne 600-800 mio EUR 
årlig til projekter for vedvarende energi, deraf 50% 
til elproduktion på grundlag af vedvarende energi.
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Vigtige aktivitetsområder uden for EU

Uden for EU vil EIB i de kommende år udfolde 
sin aktivitet inden for rammerne af en række nye 
mandater. De disponible midler er blevet øget. 
Ifølge de nye mandater kan EIB udlåne indtil 
27,8 mia EUR i perioden 2007-201� sammen-
lignet med 20,7 mia EUR ifølge mandaterne for 
2000-2006.   

Der er planlagt udlån på indtil 8,7 mia EUR i før-
tiltrædelseslandene, dvs. tiltrædelses- og kan-
didatlandene Kroatien, Tyrkiet og Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien samt de 
potentielle kandidatlande Albanien, Bosnien-
Hercegovina, Montenegro, Serbien og Kosovo. 
Det tidligere førtiltrædelsesmandat var på  
10,2 mia EUR, men inklusive långivningen i de 
12 nye medlemslande. 

Den europæiske naboskabspolitik ligger til 
grund for EIB’s långivning i Europas nabolande 
mod syd og øst. Den betydning, EU tillægger 
disse lande, fremgår klart af, at den har afsat  
12,4 mia EUR dertil i perioden 2007-201�. Det 
er hermed det største mandat nogensinde 
uden for Unionen. Med dette mandat får EIB 
mulighed for at opfylde de høje forventninger 
i middelhavspartnerlandene (8,7 mia EUR mod  
4,6 mia i 2000-2006 uden långivningen i Tyrkiet) 
og samtidig udvide sin aktivitet østpå (Rusland, 
Ukraine, Moldova samt Armenien, Aserbajdsjan 
og Georgien).

I Asien og Latinamerika vil EIB udlåne ind-
til �,8 mia EUR i perioden 2007-201�. Der er 
afsat 900 mio EUR til Sydafrika mod tidligere 
825 mio. Landene i Afrika, Vestindien og Stille-
havet er omfattet af Cotonouaftalen, der blev 
indgået for en 20-årig periode i 2000. Omfan-
get af EIB’s långivning fastsættes i de forskel-
lige finansprotokoller. Ifølge den gældende 
protokol står der 2 mia EUR til rådighed under 
Investeringsfaciliteten, en revolverende fond, 

der finansieres med bidrag fra medlemssta-
terne via Den Europæiske Udviklingsfond, og 
andre 1,7 mia af Bankens egne midler. Fra og 
med 2008 får Investeringsfaciliteten tilført 
yderligere 1,1 mia EUR, ligesom der er afsat  
2 mia EUR i lån af egne midler. Hertil skal læg-
ges 400 mio EUR til rentegodtgørelser og tek-
nisk bistand (1).

 Forretningsplanen 2007-2009

(1)  EIB’s aktivitet ifølge mandat i lande
ne uden for EU er nærmere omtalt i 
de relevante afsnit af denne aktivi
tetsberetning.
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 Forretningsplanen 2007-2009

Bæredygtighed og god 
virksomhedsledelse

I alle Bankens aktiviteter vil fremme af en bære-
dygtig udvikling fortsat være et hovedkrav 
både i og uden for EU. En bæredygtig udvikling 
er normalt forbundet med tre mål, nemlig mil-
jøbeskyttelse, social retfærdighed og samhørig-
hed samt økonomisk velstand. Det Europæiske 
Råd bekræftede på ny disse tre mål på mødet i 
juni 2006, hvor det vedtog en ny EU-strategi for 

bæredygtig udvikling. På baggrund heraf arbej-
der EIB på at forbedre sine teknikker for projekt-
udvælgelse,  bedømmelse og  tilsyn for at sikre, 
at der tages tilstrækkeligt og konsekvent hen-
syn til bæredygtighed under vurderingen af 
et projekts merværdiskabelse. Banken vil fort-
sat styrke sin kapacitet vedrørende bæredygtig 
udvikling og holde sine interessenter og offent-
ligheden underrettet derom. Det skal i denne 
forbindelse bemærkes, at EIB er i færd med at 
revidere sin erklæring om bæredygtig udvikling 
på sit netsted.

EIB’s bestyrelse 
godkender 
hvert år Bankens 
forretningsplan  
for de kommende 
tre år
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EIB-Gruppens aktivitet i 2006
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Fælles mål og sektorer

Fordelt på sektorer var de vigtigste modtagere 
af EIB-lån i de fattigste regioner i 2006 transport 
og telekommunikation (4�%), energi (14%) samt 
vand, kloakering og renovation (18%).

I transportsektoren udlånte EIB �20 mio EUR til 
forskellige afsnit af motorvej M�/M�5. Den ind-
går i det transeuropæiske net og forbinder den 
ungarske hovedstad Budapest med de mindre 
udviklede regioner i den østlige del af landet. 
Åbningen af denne motorvej er af stor betyd-
ning for udviklingen af de østlige dele af Ungarn 
og deres integration i EU: Dels er trafikken vok-
set, siden Ungarn tiltrådte EU, dels vil investerin-
gerne også øge trafiksikkerheden.

I industri- og servicesektoren ydede EIB et lån 
på 25 mio EUR til Hansapank, en bank i Estland, 
med henblik på finansiering af mellemstore 
virksomheders investeringer – dvs. virksomhe-
der med indtil � 000 ansatte – i hele Baltikum.  
Hansapank vil selv anvende EIB-midlerne i Est-
land, hvorimod anvendelsen i Letland og Litauen 
sker gennem datterbanker. EIB’s mål er at for-
bedre virksomhedernes adgang til mellem- og 
langfristet finansiering. I Baltikum er banklån sta-
dig en vigtig kilde til virksomhedsfinansiering, 

da nye aktie- eller obligationsemissioner i mange 
tilfælde ikke er mulige. 

I det skotske højland udlånte EIB 60 mio GBP 
til investeringer i opførelse og vedligeholdelse 
af skoler. Projektet, der gennemføres af det  

 Afbalanceret udvikling i hele EU

Den Europæiske Investeringsbank har altid været regionernes bank, dvs. for de udviklings-
områder, som også modtager tilskud fra strukturfondene. Over to tredjedele af EIB’s udlån i 
2006 gik til EU’s fattigste områder (2). Siden 2004 har udvidelsen med 12 nye medlemslande 
betydet en væsentlig forøgelse af den del af Europas befolkning, der bor i EU’s fattigste 
områder, både talmæssigt og procentuelt. Disse dele af Europa er også i centrum for EU’s 
samhørighedspolitik, der skal gennemføres i programmeringsperioden 2007-2013.

Den samlede långivning i regionerne oversteg 26,7 mia EUR i EU-25 i 2006, hvilket udgør 
67% af den samlede långivning. Medregnes de 739 mio EUR til projekter i Bulgarien og 
Rumænien, nåede den samlede långivning i regionerne op på 27,5 mia EUR i EU-27.

 Regionudvikling i EU

Individuelle lån i 2006: 20,2 mia EUR
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(2)  Regioner med et BNP pr. indbygger 
på under 75% af EU’s gennemsnit og  
regioner med strukturvanskeligheder.
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offentlig-private partnerskab Highland Council 
Education Service, omfatter 10 skoler, nemlig tre 
gymnasieskoler, fem nye folkeskoler (hvoraf den 
ene underviser på gælisk), en kombineret skole 
folkeskole/gymnasium og en ny skole for børn 
med særlige undervisningsbehov. Projektet vil 
forbedre udannelsesmiljøet ved også at tilbyde 
hele samfundet livslang læring. Med tiden vil 
det i høj grad bidrage til regionens økonomiske 
vækst og udvikling.

Mange af projekterne i regionerne tjener også 
andre overordnede mål. I 2006 stilledes 59% af de 
direkte lån til fremme af Lissabondagsordenens 
virkeliggørelse således til rådighed i udviklings-
områder. Det gælder ligeledes 65% af långivnin-
gen til forbedring af miljøet og bymiljøet og 7�% 
af lånene til transeuropæiske net eller omfattende 
europæiske net, herunder for energioverførsel.

Bulgarien og Rumænien

Bulgarien og Rumænien tiltrådte EU den  
1. januar 2007. EIB har finansieret projekter i de 
to lande siden 1990, nemlig med 1,� mia EUR i 
Bulgarien og 4,9 mia i Rumænien ultimo 2006. 
I begge disse lande fremmede EIB-lånene inve-
steringer i de vigtigste økonomiske sektorer, 

som dels var nødvendige for deres opfyldelse af 
EU’s optagelseskriterier, dels letter deres fremti-
dige integration i EU.

Nu, hvor Bulgarien og Rumænien er medlemmer 
af EU, kan de gøre fuldt brug af Bankens finansie-
ringsmuligheder. De støtterammer, der blev aftalt 
mellem EIB og de pågældende lande i 2006, giver 
et fingerpeg om det forventede aktivitetsniveau 
i de to nye medlemslande. Finansieringen vil ske 
på grundlag af konkrete projektforslag, men afta-
lerne lader formode, at EIB’s udlån til landenes 
investeringsprogrammer for perioden 2007-201� 
vil ligge på omkring 500-700 mio EUR om året i 
Bulgarien og 1 mia i Rumænien. Samarbejdet mel-
lem disse lande og EIB vil være koncentreret om 
samfinansiering med EU’s strukturfondsfaciliteter, 
JASPERS, JEREMIE og JESSICA, samt om bistand 
til offentlige og private samarbejdspartnere om 
strukturering og gennemførelse af offentlig-pri-
vate partnerskabers projekter.

Långivningen ifølge 
strukturprogrammerne

I perioden 2000-2006 har Banken siden 2001 ind-
gået aftaler om en række rammelån til fordel for 
operationelle programmer i medlemslandene, 
som samfinansieres af strukturfondene. Ramme-
lån ydes til finansiering af forretninger, der omfat-
ter flere delprojekter og typisk gennemføres af 
den offentlige sektor som et led i et investerings-
program, ofte for infrastrukturprojekter. Formålet 
med den strukturelle långivning er at støtte struk-
turfondsprojekterne. Programmer for struktu-
rel långivning blev oprindelig brugt i de fattigste 
regioner i Spanien og Italien, men findes nu også i 
Tyskland, Tjekkiet, Cypern, Ungarn, Letland, Polen, 
Slovakiet og Slovenien, og de samlede lånetilsagn 
overstiger �,5 mia EUR. 

Takket være initiativerne JASPERS, JEREMIE og 
JESSICA vil samarbejdet mellem Banken og struk-
turfondene nå nye højder.

 Afbalanceret udvikling i hele EU

Regionudvikling i EU
Lån fordelt på sektorer i 2006

 

Mio EUR %

Kommunikation 8 760 44

Energi 2 857 14

Uddannelse og sundhed 2 4�6 12

Vand, kloakering, renovation 2 115 10

Byforbedring 1 446 7

Industri 1 4�8 7

Andre tjenester 1 169 6

Individuelle lån i alt 20 220 100

Globallån 6 500
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 Afbalanceret udvikling i hele EU

JASPERS:  
teknisk bistand til  
projektforberedelse

I 2006 gik EuropaKommissionen sam
men med EIB og Den Europæiske Bank 
for Genopbygning og Udvikling om at 
oprette JASPERS (Joint Assistance to Sup
port Projects in European Regions) for at 
forbedre forberedelsen af projekter med 
henblik på opnåelse af tilskud fra EU’s 
strukturfonde og hjælpe medlemssta
terne med at anvende EUtilskuddene hurtigere og mere effektivt. Der vil i perioden 2007
2013 kunne ydes tilskud på i alt 308 mia EUR i regionerne.

Bistanden fra JASPERS er gratis for modtagerne. Den skal lette forberedelsen af projekter af 
høj kvalitet i alle EUlande, som er omfattet af konvergensmålet, dog med hovedvægten på 
større projekter og projekter i de 12 nyeste medlemslande. Bistanden til projektforberedelse 
er forbeholdt infrastrukturprojekter for forbedring af transportnet, miljøplaner samt investe
ringer i øget energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energi. Dertil kommer forbed
ringer af kombitransportsystemer og bytransport.

Gennemførelsen af JASPERS varetages af et team på ca. 20 eksperter assisteret af personale 
fra EIB og EBGU. Yderligere 32 nye ingeniører og økonomer ventes ansat med økonomisk 
støtte fra EuropaKommissionen frem til sommeren 2007. Det har base i EIB’s hovedsæde 
i Luxembourg og tre regionale kontorer i Warszawa, Wien og Bukarest og var ultimo 2006 
allerede involveret i over 100 investeringsprojekter og programmer med investeringsudgif
ter på i alt 25 mia EUR. 

EIB mødes  
med regionerne  
i Bruxelles
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 Afbalanceret udvikling i hele EU

Skarpere fokus

Der er blevet opstillet tre mål for strukturfon-
dene og Samhørighedsfonden i planlægnings-
perioden 2007-201�:

➾  Konvergens: Stimulering af vækst for at 
skabe konvergens mellem Unionens fattig-
ste regioner.

➾  Regional konkurrenceevne og beskæftigelse: 
Fremskyndelse af økonomiske ændringer 
uden for konvergensregionerne ved at styrke 
konkurrenceevnen og støtten til skabelsen af 
flere og bedre arbejdspladser.

➾  Europæisk territorialt samarbejde: Grænse-
overskridende, mellemstatsligt og interregio-
nalt samarbejde med henblik på en yderligere 
styrkelse af integrationen i EU.

Ifølge denne nye samhørighedspolitik fremmes 
konvergensen mest gennem struktur- og sam-
hørighedsfondene, mens målet om regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse overvejende 
er baseret på Lissabondagsordenen.

For at afspejle de nye EU-rammer vil Banken i 
2007 erstatte sit traditionelle mål “social og øko-
nomisk samhørighed” (tidligere kaldet “regi-
onudvikling”) med “konvergens”. Uden for 
konvergensregionerne vil EIB derimod fortsat 
fremme følgende EU-mål: Innovation, miljøbe-
skyttelse, transeuropæiske net, en bæredygtig, 
konkurrencedygtig og sikker energiforsyning 
samt mindre og mellemstore virksomheder.

EIB’s konvergensfremmende långivning vil 
omfatte de udpegede konvergensregioner samt  
udfasnings- og indfasningsregioner, eller i alt  
11� regioner i EU-27 med 190 mio indbyggere. 
Konvergens skønnes at ville tegne sig for 40% af 
den samlede årlige långivning i de kommende 
år og vil således forblive et overordnet mål for 
Banken.  
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Siden da har EIB udlånt 45,7 mia EUR ifølge dette 
initiativ. I 2006 udgjorde långivningen til innova-
tion i EU 10,4 mia EUR, hvilket er det samme som 
i 2005. Det betyder, at Bankens målsætning om 
indgåede aftaler på 50 mia EUR i indeværende 
årti højst sandsynligt vil blive overgået.

Siden 2000 har ca. 70% af de fremmede investe-
ringer været koncentreret i EU’s fattigste områder. 
I 2006 udgjorde innovationsprojekter i de fattig-
ste regioner 5,6 mia EUR eller 59% af EIB’s udlån 
til innovation (8,8 mia EUR eller 84% i 2005). 
Finansiering af innovation i udviklingsområder 
bidrager til at modvirke tendensen til, at disse 
investeringer koncentreres i de rigeste regioner, 
idet der overføres viden til økonomisk tilbage-
stående regioner. På denne måde kombinerer EIB 
Lissabondagsordenen med et andet af sine poli-
tiske hovedmål, nemlig social samhørighed og 
konvergens.

Tre brede områder

Innovation 2010-initiativet, der baner vejen for 
en teknologisk modernisering og tilpasningen af 
humankapitalen til en europæisk økonomi som 
forudset i Lissabon, fokuserer på tre investerings-
områder:

➾  Forskning, udvikling og innovation – private 
og offentlige investeringer i forskning, udvik-
ling af videncentre og akademiske forsknings-
centre samt følgeinvesteringer (produkter og 
processer) i den private sektor.

➾  Uddannelse og videreuddannelse: støtte til 
universitetsuddannelse gennem forbedret 

adgang til uddannelsesmuligheder og livslang 
læring, integration af forskning i den tertiære 
sektors uddannelsesprojekter, modernisering 
af tilknyttede IT-infrastrukturer, informatik-
kundskaber og e-læring.

➾  Spredning af teknologi og udvikling af infor-
mations- og kommunikationsteknologi 
– herunder udrulning af faste og mobile bred-
båndsnet og tilhørende adgangsteknolo-
gier, etablering af netværk i en række sektorer 
(f.eks. sundhed og transport) samt udvikling 
af platforme for elektronisk handel.

Den Europæiske Investeringsfond, der er et dat-
terselskab af EIB, spiller ligeledes en rolle i forbin-
delse med virkeliggørelsen af Lissabonstrategien 
ved at investere i venturekapitalfonde, der forsy-
ner mindre og mellemstore virksomheder med 
egenkapital. I 2006 indgik Fonden venturekapi-
talaftaler om 688 mio EUR, hvilket bragte dens 
samlede forpligtelser ultimo året op på �,8 mia 
EUR, der var investeret i 244 fonde.

Forskning, udvikling og innovation

Forskning, udvikling og innovation har været det 
vigtigste indsatsområde i de seneste år. Der blev 
i 2006 ydet lån på 6,7 mia EUR dertil, hvoraf halv-
delen gik til investeringer i Tyskland. Omkring  
1,9 mia EUR var forbeholdt den tyske automobil-
industri. Projekter inden for dette område er af 
stor interesse for Banken, da de ikke kun bidra-
ger til at udvikle den nyeste teknologi i EU, men 
ofte også understøtter andre af EU’s politiske 
målsætninger som f.eks. effektiv energiudnyt-
telse og reduktion af CO

2
-emissionerne. 

Støtte til innovation

Med indførelsen af Lissabondagsordenen i 2000 satte EU sig det strategiske mål at oprette 
en konkurrencedygtig, innovativ og videnbaseret europæisk økonomi, der kan skabe 
varig vækst med flere og bedre arbejdspladser samt større social samhørighed. Innova-
tion 2010-initiativet blev iværksat af EIB-Gruppen i 2000 som et udlånsvindue for finansie-
ring af investeringer, der fremmer virkeliggørelsen af Lissabondagsordenen.
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EIB finansierer forskning, udvikling og innova-
tion i både den private og den offentlige sektor. 
I Polen udlånte den f.eks. 500 mio EUR gennem 
finansministeriet til dækning af en del af udgif-
terne på budgettet for 2006 til kapitalinveste-
ringer i infrastrukturer og udstyr til gavn for 
videnskab og teknologi, løbende lønudgifter til 
videnskabsmænd, der er ansat ved det polske 
videnskabsakademi, statslige forskningsuniver-
siteter, anerkendte offentlige universiteter, tek-
nologiske højskoler og tilsvarende institutioner, 
samt forskningsstipendier til videnskabsmænd. 
Til forskel fra det almindelige mønster i EU-25 
er staten stadig den største investor i forskning 
og udvikling i Polen, idet udgifterne til forskning 
og udvikling i erhvervslivet i de seneste år er fal-
det i forhold til de samlede forsknings- og udvik-
lingsudgifter. Udenlandske virksomheder har 
placeret produktionsanlæg i Polen, men de er til-
bøjelige til at beholde deres forskning og udvik-
ling hos moderselskaberne i udlandet. Formålet 
med EIB’s långivning er at hjælpe landet med 
at vende den negative tendens i udgifterne til 
forskning og udvikling ved at stabilisere og grad-
vis øge det offentliges investeringer i forskning 
og udvikling i et forsøg på at stimulere den pri-
vate sektors finansiering ved at forbedre viden-
skabsinfrastrukturen i almindelighed.

I Spanien finansierede Banken udvidelsen af Parc 
Cientific de Barcelona, en videnskabspark på 
Universitat de Barcelonas område. Projektet har 
til formål at skabe ekstra faciliteter for biome-
dicinske virksomheder og forskningsinstitutter 
inden for biovidenskaber. Parken tæller forsk-
ningsgrupper fra både den offentlige og den 
private sektor og tilbyder et bredt spektrum af 
teknologiske faciliteter.

Desuden har universiteterne i Mainz, Kaisers-
lautern, Tübingen og Freiburg, der alle er førende 
tyske forskningsuniversiteter, modtaget næsten 
900 mio EUR til investeringer i fortrinsvis grund-
forskning og moderne forskningsfaciliteter.

Uddannelse og videreuddannelse

EIB udlånte over 1,9 mia EUR til en bred vifte af 
investeringer i humankapital lige fra opførelser 
eller istandsættelser af skole- og universitets-
bygninger til egentlige videreuddannelsespro-
grammer. På universitetet i Venedig finansierede 
Banken f.eks. moderniseringen af undervisnings-
faciliteterne med et lån på 25 mio EUR. Venedigs 
universitet er kendt inden for visse humanistiske 

Støtte til innovation
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Støtte til innovation
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fag, og institutterne for økonomi, fremmedsprog, 
litteratur og filosofi anses for førende i Italien. I 
øvrigt vil projektet også bidrage til bevarelsen 
af kulturarven i Venedig by, da en række histori-
ske bygninger og områder vi blive restaureret og 
istandsat.

På tyske universiteter finansierede EIB grund-
forskning. Ligeledes i Tyskland bevilgede EIB 
et globallån på 200 mio EUR til KfW med hen-
blik på finansiering af mikrokreditdelen af den 
tyske regerings program for erhvervsuddan-
nelse og iværksætterkvalifikationer for faglærte 
arbejdstagere, der gennemføres af KfW. Sigtet er 
at opbygge viden, især inden for ledelse, regn-
skabsføring og jura, men også højere faglige kva-
lifikationer, så deltagerne enten kan starte egen 
virksomhed som iværksættere eller opnå stillin-
ger med mere ansvar i deres branche. Program-
met indgår i Tysklands uddannelsessystem, der 
støtter personer i ikkeakademisk livslang læring. 
Det spiller en vigtig rolle ved at tilvejebringe højt 
kvalificeret arbejdskraft i hele produktions- og 
serviceforløbet, øge arbejdskraftens fleksibilitet 
og skabe gradvis, kumulativ innovation.

Sundhedssektoren, som undertiden er knyt-
tet til uddannelse og videreuddannelse, spil-
ler naturligvis også en vigtig rolle med hensyn 
til humankapital. Derfor har EIB også finansie-
ret moderniseringer og istandsættelser af hospi-
taler, såsom Arrashospitalet i Pas-de-Calais og 
hospitaler i Marseille og Nice i Frankrig, Rotter-
dams universitetshospital i Nederlandene og 
hospitalerne Royal London og Barts i Det For-
enede Kongerige.

Informations- og 
kommunikationsteknologinet

EIB fremmede investeringerne i disse net med 
lån på i alt over 1,� mia EUR. Sådanne net er af 
væsentlig betydning for spredningen af informa-

tion og den fælles adgang til data. Udrulningen 
af bredbåndsadgangsnet er et vigtigt element. 
Banken udlånte således 160 mio EUR til Telecom 
Italia med henblik på bredbåndsinvesteringer 
i Frankrig. Projektet er et led i initiativtagerens 
strategi for udvikling af konkurrencedygtige 
projekter på selektive nye markeder i Tyskland, 
Nederlandene og Frankrig.

I Prag finansierede Banken et nyt informations-
servicecenter til Deutsche Post, hvor selskabets 
pakke-, ekspres- og brevforsendelsesaktivite-
ter og logistiske aktiviteter skal samles. Det nye 
center skaber en fælles IT-platform for Deutsche 
Post World Net. Selskabets tjenesteydelser er i 
høj grad baseret på et konkurrencemæssigt for-
spring inden for effektiv procesteknologi, hvor 
effektiviteten styrkes gennem indførelse af for-
kantteknologi.

Audiovisuelle projekter har ligeledes nydt godt 
af Bankens långivning inden for informations- 
og kommunikationsteknologi. Den sigter på at 
styrke branchens internationale konkurrence-
evne. Udlånene i den audiovisuelle sektor er nor-
malt koncentreret om kreditter med risikodeling, 
som arrangeres sammen med sagkyndige finan-
sielle institutioner. I 2006 udlånte EIB desuden  
75 mio EUR til BBC Worldwide med sigte på inve-
steringer i nyt audiovisuelt indhold i BBC i peri-
oden 2006-2008. Der vil hovedsagelig være tale 
om nye produktioner i form af dokumentarpro-
grammer, naturhistoriske programmer og under-
holdningsprogrammer.

Låneprodukter med risikodeling

Innovationssektoren er speciel, da den ofte 
er på forkanten af den ny teknologi, hvor den 
baner nye veje. Derfor er det ofte ikke muligt 
at støtte investeringerne med almindelige lån. 
Der kræves i stedet finansielle produkter med 
risikodeling.

Støtte til innovation
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I erkendelse deraf har EIB oprettet en ordning 
for struktureret finansiering, der gør det muligt 
at fremme prioriterede projekter og initiativta-
gere, der ikke er investeringsværdige, gennem 
dækning af den dermed forbundne højere kre-
ditrisiko ved at afsætte en del af Bankens over-
skud dertil. Ordningen er ikke udelukkende 
beregnet på innovation, men kan også anven-
des i andre sektorer. I 2006 godkendte styrel-
sesrådet en forhøjelse af hensættelsen dertil fra  
750 til 1 250 mio EUR og fastlagde desuden et 
samlet loft over ordningens fremtidige aktivitet på  
� 750 mio EUR.

En del af ordningen for struktureret finansiering 
vil blive tildelt en ny ordning for risikodeling, som 
er blevet styrket gennem Europa-Kommissionens 
deltagelse, nemlig finansieringsordningen med 
risikodeling. Europa-Kommissionen bidrager til 
dækningen af kreditrisikoen med en del af mid-
lerne fra det 7. rammeprogram for forskning. Fra 
og med 2007 vil finansieringsordningen med risi-
kodeling forbedre adgangen til lånefinansiering 
for private selskaber og offentlige organisationer 
ved at tilbyde yderligere finansielle produkter, 
såsom betingede eller underordnede lån, mez-
zaninfinansiering, derivater samt indirekte instru-
menter og kvasikapitalinstrumenter. Finansiering 
med risikodeling er personalekrævende, men ska-
ber merværdi og er særlig velegnet til at fremme  
Lissabondagsordenen. 

 Resultater i tal

Mia EUR

2006 2005 2000-2006

Forskning, udvikling og innovation 6,7 6,2 2�,0

Uddannelse/videreuddannelse 1,9 2,� 11,1

Informations- og kommunikationsnet 1,� 1,9 9,9

Innovation 2010-initiativet i EU i alt  10,4 10,7 44,8 (4)

(4) Heri indgår 300 mio EUR til CERNlaboratorierne i Schweiz.
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De direkte lån til miljøprojekter beløb sig i 2006 
til i alt 10,9 mia EUR eller 24% af de direkte lån. 
Miljøinvesteringer kan også finansieres via glo-
ballån. Dexia Crediop i Italien modtog såle-
des et globallån på 50 mio EUR med henblik på 
små miljøinvesteringsprojekter, og i Tyskland fik 
Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) et på 
151 mio EUR og BayernLB et på �00 mio EUR til 
finansiering af mindre projekter for innovation, 
miljøforbedring og sundhedspleje.

Bekæmpelse af klimaforandringer

Med de voksende tegn på klimaforandringernes 
hastighed og alvor, der sås i 2006, stod klimafor-
andringsanliggender fortsat højt på miljødags-
ordenen. Med inspiration i Kyotoprotokollen, 
der sigter på at reducere emissionerne af  
drivhusgasser med 8% i forhold til niveauet i 
1990 frem til 2008-2012, blev der gjort en særlig  
indsats i form af ydelse af lån på 2,� mia EUR til 
investeringer i vedvarende energi og effektiv 
energiudnyttelse.

I Spanien indgik et EIB-lån på 70 mio EUR f.eks. 
i investeringer i det første større kommercielle 
solkraftværk i EU, der er beliggende i en bred 
dal nord for Sierra Nevada, ca. 60 km fra Gra-
nada – en ideel beliggenhed på grund af ste-
dets høje strålingsniveau. Med Andasolværket 
afprøves også et nyt system for termisk lagring 

Bæredygtigt miljø

EIB’s aktiviteter under overskriften bæredygtigt miljø omfatter hele spektret af miljø-
spørgsmål, lige fra klimaforandringer, natur- og dyrelivsbeskyttelse, sundhed, naturres-
sourcer og affaldsforvaltning til forbedringer af livskvaliteten i bymiljøet.

Individuelle lån til 
miljøformål i 2006

Mio EUR

I alt

Klimaforandringer 2 158,7

Miljø og sundhed 2 ��4,5

Bymiljø 4 058,1

Natur, biodiversitet og naturressourcer 47�,8

Naturressourcer og affaldsforvaltning 624,4

Individuelle lån i alt 9 650,0

Individuelle lån til miljøformål 
2002-2006: 52,9 mia EUR
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ved høj temperatur, som skal forlænge den dag-
lige elproduktion til over 12 timer om vinteren 
og indtil 20 timer om sommeren. Solkraftvær-
ket vil erstatte kraftværker, der fyres med fos-
silt brændsel og således bidrage til at modvirke 
klimaforandringer. Anlægget ventes at få en 

demonstrationsvirkning, som vil være med til at 
udbrede anvendelsen af en ny generation af tek-
nologi for koncentration af solvarme i EU. EIB’s 
udlån blev tildelt prisen “Project Finance Deal 
Award” for årets bedste finansieringsforretning 
til fordel for vedvarende energi.

EIB’s fodspor

EIB’s udlånsaktivitet og Banken som sådan, dvs. dens kontorer og ansatte, påvirker livskvali
teten. Dette er Bankens miljøfodspor.

EIB gør en vedvarende indsats for at forbedre 
sine bygningers og serviceringen af sine konto
rers miljøvenlighed. De vigtigste målområder er 
øget energieffektivitet, indsamling og genanven
delse af affaldsstrømme og gradvis indførelse af 
miljøansvarlige indkøb som et led i et samlet mil
jøstyringssystem.

At Banken opfører en ny bygning ved siden af sit 
hovedsæde i Luxembourg, gør det muligt at til
godese miljøhensyn helt fra starten. Målet er at 
minimere de negative miljøvirkninger af kon
torbygningens opførelse og drift og samtidig 
fremme vilkår, som skaber trivsel for brugerne. Der er taget højde for den nye bygnings mil
jøvirkninger lige fra den indledende projekteringsfase. Et af målene var rationel energian
vendelse, og de valgte teknologier vil bidrage til at reducere energiforbruget med over 50% i 
forhold til almindelige kontorbygninger.

Den nye EIBbygning, der skal stå klar i begyndelsen af 2008, er det første bygningsværk på 
det europæiske kontinent, der certificeres efter Building Research Establishments miljøvur
deringsmetode, hvorefter dens design betegnes som “meget tilfredsstillende”.
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Samtidig fortsatte udviklingen i EU’s ordning for 
emissionshandel. Under denne ordning har ca. 
12 000 industrianlæg i EU fået pålagt begræns-
ninger af deres CO

2
-emissioner, men de kan købe 

og sælge tilladelser og derved opfylde deres ret-
lige forpligtelser i denne henseende. EIB spiller 
også en aktiv rolle i udviklingen af CO

2
-marke-

det. Den har oprettet og deltager i forvaltningen 
af to CO

2
-handelsfonde, den ene sammen med 

EBGU og den anden sammen med Verdensban-
ken. Begge fonde indledte deres aktivitet ultimo 
2006.

Det forventes, at den multilaterale EBGU-
EIB-CO

2
-kreditfond med sine forpligtelser på  

165 mio EUR fra seks medlemslande og seks 
energiselskaber i høj grad vil øge skabelsen af 
CO

2
-kreditter i alle lande fra Centraleuropa til 

Centralasien. I dette område er der et meget 
stort potentiale for en omkostningseffektiv 
reduktion af emissionerne af drivhusgasser gen-
nem en forbedret energiudnyttelse, som både 
EIB og EBGU er villige til at finansiere. Biproduk-
tet af sådanne investeringer er omsættelige CO

2
-

kreditter. Ved at tilslutte sig den multilaterale 

 Bæredygtigt miljø

Bymiljøet og JESSICA

Beskyttelse af bymiljøet er blevet et overordnet mål for de europæiske bestræbelser. De poli
tiske beslutningstagere på EUplan, men også på nationalt, regionalt og lokalt plan, er i 
stigende grad opmærksomme på de følger, som lokal nød og social udstødelse har for livs
kvaliteten og de økonomiske resultater i byområderne. EIB’s udlånsstrategi afspejler EU’s 
politik og fremmer bykoncentration for at hindre planløs byspredning, hvilket mindsker 
efterspørgslen efter bymæssig udnyttelse af de knappe arealressourcer i afsidesliggende 
områder. Bykoncentration medfører også en mere effektiv energiudnyttelse, idet behovet 
for biltrafik reduceres og anvendelsen af kollektive transportmidler lettes. EIB interesserer 
sig også for de ældre byers rige kultur og arkitekturarv, der er en værdifuld ressource i for
bindelse med byfornyelse. I 2006 udlånte EIB 4,1 mia EUR til byfornyelse og transport i EU.

Czestochowa i det nordlige Schle
sien i Polen er en mindre by med 
omkring 250 000 indbyggere, men den 
huser også Paulinerklosteret fra det  
14. århundrede i bydelen Jasna Góra, 
der er et af den kristne verdens berøm
teste pilgrimssteder med over 4 millio
ner besøgende årlig. Dette medfører et 
uforholdsmæssig stort pres på byinfra
strukturerne. Da de besøgende er meget 
vigtige for den lokale økonomi, ydede 
EIB i 2006 et lån på 29 mio EUR til for
bedringer af byinfrastrukturer og kom
munale faciliteter.
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Mange europæiske byer har byplaner med områder, som viser tegn på fysisk forfald, og 
hvor mere overordnede sociale og økonomiske afsavn kræver særlig opmærksomhed. I 
2006 indgik EIB således som partner i et nationalt program for bysanering og social retab
lering i Frankrig på 500 mio EUR i det øjemed at støtte de lokale myndigheders investerin
ger i 200 følsomme byområder i hele landet.

Investeringer i bæredygtig kollektiv bytransport går hånd i hånd med byfornyelse og gav
ner bymiljøet ved at fremme alternativer til privatbilisme. I Rumænien ydede EIB f.eks. et lån 
på 63 mio til udvidelsen og moderniseringen af Bukarests metro. Lånet supplerer tidligere 
lån på 215 mio EUR til samme formål. I Valencia i Spanien finansierede Banken udskiftnin
gen af en forældet undergrundsbane drevet af gamle dieseltog med en ny metroudvidelse 
på samme rute, der har større kapacitet og flere afgange.

EuropaKommissionens nye politiske initiativ JESSICA (Joint European Support for Sustaina
ble Investment in City Areas) blev udformet i 2006 og støttes af EIB. Det virker til fordel for 
byfornyelse i områder, der har adgang til midler fra EU’s strukturfonde (Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond) i budgetperioden 20072013. 
Europarådets Udviklingsbank vil også bidrage, ligesom andre internationale finansielle 
institutioner, forretningsbanker og den private sektor kan deltage.

Sigtet med JESSICA er at sætte yderligere fart i byfornyelsen ved hjælp af nye finansielle 
produkter. Initiativet giver mulighed for at investere midlertidige udbetalinger fra struk
turfondene i byudviklingsfonde under former, der sikrer midlernes tilbagestrømning og 
genanvendelse, hovedsagelig egenkapital, garantier og underordnede lån. De tilbagebe
talte midler kan geninvesteres i byprojekter, også som tilskud. Byudviklingsfondene har den 
kommercielle indfaldsvinkel til fælles, da de både forventes at opnå deres investering tilba
gebetalt og skal investere i indtægtsskabende projekter inden for veldefinerede, integrerede 
byfornyelses og byudviklingsplaner. Medlemsstaterne kan vælge at udpege EIB som fonds
forvalter. I så tilfælde vil samfinansieringer med EIBlån blive lettere, ligesom Bankens sag
kundskab og erfaring inden for byfornyelse vil være direkte tilgængelig.

Fordelene ved JESSICA er, at det vil

➾   tilvejebringe flere lånemidler til offentligprivate partnerskaber og andre projekter for 
byudvikling i regionerne

➾   bidrage med finansiel og ledelsesmæssig sagkundskab fra specialiserede institutioner 
som EIB og Europarådets Udviklingsbank

➾   tilskynde modtagerne yderligere til at sørge for en vellykket gennemførelse ved at kombi
nere tilskud med lån og andre finansieringsformer

➾   sikre varig bæredygtighed gennem de revolverende bidrag fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond til fonde, der har specialiseret sig i inve
steringer i byudvikling.
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CO
2
-kreditfond kan lande – der skal være blandt 

EBGU’s eller EIB’s ejere – og virksomheder købe 
CO

2
-kreditter,  skabt gennem projekter, som er 

finansieret af en af institutionerne i den pågæl-
dende region. Med samme mål for øje har Ver-
densbanken og EIB oprettet Carbon Fund for 
Europe, hvorigennem EU’s medlemsstater og 
virksomheder kan erhverve CO

2
-kreditter, men 

som tillige fungerer som et marked for salg af 
CO

2
-kreditter fra projekter, der er udarbejdet og 

finansieret af Verdensbanken eller EIB. Carbon 
Fund for Europe blev iværksat med en første 
tranche på 50 mio EUR.

En af fordelene ved EIB’s, EBGU’s og Verdens-
bankens engagement i CO

2
-kreditter er direkte 

adgang til deres egne porteføljer af projekter, 
hvoraf mange har potentiale til at skabe kredit-
ter. Alle tre institutioner har veletablerede forbin-
delser til værtslandene og deres projektenheder, 
som er opbygget gennem flere års aktiviteter til 
fordel for de underliggende projekter. Til støtte 
for disse initiativer kan EIB tilbyde teknisk bistand, 
der betales gennem en særlig oprettet ordning for 
teknisk bistand i forbindelse med klimaforandrin-
ger, hvorunder der kan ydes tilskud til udvikling af  
CO

2
-kreditskabende investeringsprojekter. Denne 

ordning blev taget i brug i fuldt omfang i 2006.

Vandprojekter

Forvaltningen af vandressourcerne er et centralt 
punkt i EU’s miljø-, regional- og udviklingspoli-
tik. I det seneste årti har den vigtigste drivkraft 
bag investeringerne i EU været stramningen af 
miljøstandarderne, navnlig i EU-direktiverne 
om indsamling og behandling af byspildevand 
samt drikke- og badevandskvalitet. I fremtiden 
vil den centrale drivkraft være rammedirektivet 
for vand, der fremmer en bæredygtig ressource-
forvaltning gennem vandområdeplaner. Målet er 
at opnå god økologisk tilstand for alle vandfore-
komster i EU senest i 2015.

Flertallet af de finansierede projekter omfatter 
modernisering og udvidelse af eksisterende for-
synings-, indsamlings- og behandlingssystemer 
som dele af større nationale, regionale eller kom-
munale anlægsprogrammer. Águas de Portugal 
modtog således 420 mio EUR i 2006 til investe-
ringer i regionale offentlige forsyningskoncessi-
oner for samlet vandforsyning samt indsamling 
og behandling af spildevand i hele Portugal. 
Investeringerne kommer ca. fem millioner ind-
byggere i hele Portugal til gode, dvs. omkring 
halvdelen af Portugals befolkning. Hovedsigtet 
er at mindske sundhedsrisikoen gennem for-
bedring af de regionale vandressourcers kvalitet 
– f.eks. grundvand, floder og kystvand – og sam-
tidig dels sænke forsyningsomkostningerne til 
drikkevand, dels styrke overfladevandets rekrea-
tive potentiale. 

Kun miljømæssigt forsvarlige projekter

Som EU-institution erkender EIB sit ansvar for at 
sikre, at alle de projekter, den finansierer i Europa, 
er i overensstemmelse med EU’s miljøpolitik, -prin-
cipper og -standarder. I medlems- og ansøger-
landene efterprøver EIB, om den relevante EU-ret 
og den nationale lovgivning på miljøområdet er 
overholdt, navnlig EU-direktivet om vurdering af 
indvirkningen på miljøet og EU-direktiverne om 
industriforurening, forvaltning af vand og affald, 
luft- og jordforurening, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen og naturbeskyttelse.

Uden for Europa overholder Banken ligeledes de 
højeste standarder og tager derved skyldigt hen-
syn til de lokale forhold. I nogle tilfælde kan det 
af finansielle eller forvaltningsmæssige årsager 
være for vanskeligt at anvende EU’s miljøstan-
darder i fuldt omfang, men dette bør være målet 
på længere sigt. 

Banken offentliggjorde denne politik i form af 
sine “europæiske miljøprincipper” i 2006. Disse 
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principper bakker op om EU’s tilgang til miljø-
spørgsmål og er en offentlig bekræftelse af de 
betydelige kvalifikationer, EIB besidder inden for 
miljøstyring. De europæiske miljøprincipper er 
blevet vedtaget af fire andre multilaterale finan-
sieringsinstitutioner, nemlig Europarådets Udvik-
lingsbank, EBGU, Den Nordiske Investeringsbank 
og Det Nordiske Finansieringsselskab for Miljøet. 
De europæiske miljøprincipper, der har Europa-
Kommissionens fulde støtte, giver således mulig-
hed for øget samordning af institutionernes 
tilgang til miljøanliggender, samtidig med at de 
udgør et sammenhængende og synligt grund-
lag for et miljøsamarbejde med initiativtagerne 
til projekter.

Sociale vurderinger

EIB har traditionelt anvendt en bred definition 
af “miljø”, så det omfatter en række relaterede 
sociale emner. Den fokuserede systematisk på 
disse emner i 2006, idet sociale vurderinger er på 
vej til at blive et centralt interesseområde, især i 
forbindelse med projekter uden for EU.

Banken anvender gældende god praksis for imø-
dekommelse af sociale hensyn. Denne praksis er 
udviklet af internationale finansieringsinstituti-
oner med henblik på håndtering af sociale vur-
deringer i udviklingslande. Bankens strategi er 
baseret på identifikation af potentielt negative 
sociale virkninger og dertil knyttede afbødende 
og kompenserende foranstaltninger. I investe-
ringsanalysen indgår rutinemæssigt en under-
søgelse af eventuelle væsentlige virkninger på 
indkomstfordelingen og det sandsynlige bidrag 
til fattigdomslempelse. Dertil kommer en evalue-
ring af arbejdsstandarder, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, genbosættelsesspørgsmål, 
konsekvenserne for de oprindelige folk og kul-
turarven. Spørgsmål som interessenternes del-
tagelse og høring samt andre ledelsesspørgsmål 
undersøges også. Herved kan der opnås et fuld-
stændigt billede af de sociale muligheder, som 
EIB-finansierede projekter kan åbne for lokal-
samfundet og hele det samfund, de indgår i.

Siden 2006 er EIB’s aktiviteter til fordel for et 
bæredygtigt miljø blevet beskrevet mere indgå-
ende i den årlige beretning om virksomhedsan-
svar, der udleveres efter anmodning.
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Udviklingen af transeuropæiske net er et centralt 
element i skabelsen af det indre marked og styr-
kelsen af økonomisk og social samhørighed. EIB 
er den førende kilde til langfristede infrastruk-
turlån i EU, og finansieringen af transeuropæi-
ske transportinfrastrukturnet er en af Bankens 
hovedaktiviteter.

EU gjorde de transeuropæiske net til et af sine 
overordnede mål i 199�, og siden da har Banken 
støttet dem med lån på i alt 77 mia EUR. Sammen 
med forskning, udvikling og innovation er de trans-
europæiske net også en central del af den euro-
pæiske indsats for vækst. Inden for rammerne af 
dette initiativ, der sigter på at styrke Europas lang-
sigtede vækstpotentiale, er der blevet udvalgt  
�0 højt prioriterede transportprojekter, hvoraf EIB 
på nuværende tidspunkt støtter 21. Desuden har 
Banken forpligtet sig til at udlåne 75 mia EUR til 
transeuropæiske net i perioden 2004-201�.

Transeuropæiske net i 2006

I 2006 beløb EIB’s finansiering af transeuro-
pæiske transportnet i EU-25 sig til 7,� mia EUR, 
hvoraf �,2 mia (4�%) gik til vejprojekter, 2,8 mia 
(�8%) til jernbaner – som er en transportsektor 
med høj prioritet for EU og EIB – og resten til 
havne og lufthavne.

Spanien og Portugal spillede en central rolle 
i Bankens långivning til transeuropæiske net. 
I 2006 beløb udlånene dertil i disse lande sig 
til �,171 mia EUR, heraf 2,9 mia EUR i Spanien 
alene, mens 1,1 mia EUR gik til højt prioriterede 
transeuropæiske net. Banken fremmede således 
højhastighedsjernbanerne Madrid - Barcelona 
- Figueres og Córdoba - Malaga i Spanien og 
Linha do Norte i Portugal. I Baskerlandet finan-
sierede Banken forbedringer af motorvejsinfra-
strukturer.

(5)  Dette afsnit omhandler transeuro
pæiske net inden for transportsek
toren. Transeuropæiske net inden for 
energisektoren behandles i afsnittet 
“Bæredygtig, konkurrencedygtig og 
sikker energiforsyning”, som i 2006 
også blev en selvstændig politisk 
målsætning for EIB.

Energi- og transportsektoren kaldes ofte det moderne industrisamfunds hovedårer, og det 
er afgørende for Europas sundhed og vigør, at de fungerer effektivt. Energi og transport er 
indbyrdes afhængige områder, da transport kræver energi, og energiforsyningerne i vidt 
omfang er afhængige af transportforbindelser (5).

Transeuropæiske net 
2002-2006: 36 mia EUR
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 I Polen gik �00 mio EUR til opførelsen eller 
istandsættelsen af afsnit af tre motorveje i lan-
dets vestlige del for at forbedre forbindelserne 
og adgangen til andre EU-lande. Der er tale om 
et afsnit af motorvej A1 mellem Katowice med 
forstæder og den tjekkiske grænse, et afsnit 
af motorvej A4 mellem Katowice og den tyske 
grænse og et afsnit af motorvej A6 tæt på Stettin, 
der forbinder området med den tyske grænse og 
går videre til Berlin.

I Frankrig medvirker EIB til en række investerin-
ger i højhastighedstog, nemlig TGV Atlantique, 
TGV Nord Europe, TGV Méditerranée og TGV Est. 
I 2006 støttede Banken opførelsen af første afsnit 
af den østlige gren af en ny højhastighedsbane, 
LGV Rhin-Rhône, mellem Dijon og den tyske 
grænse. Den nye linje kompletterer det højt prio-
riterede transeuropæiske jernbanenet, som skal 
forbedre trafikken på linjen Lyon/Genève - Duis-
burg - Antwerpen/Rotterdam. Da første afsnit af 
projektet går igennem og forbedrer adgangen 
til en region, der modtager strukturfondsstøtte, 
vil det også fremme den regionale udvikling. Det 
bevilgede lån på 150 mio EUR stilles til rådighed 
i indtil 50 år, hvilket er et ganske særligt kende-
tegn, der fremhæver EIB’s finansielle merværdi-
skabelse. 

I 2006 blev der finansieret lufthavne, lufttra-
fikkontrolcentre og havne, der indgår i trans-
europæiske net i Østrig, Italien, Nederlandene, 
Tyskland, Spanien og Grækenland, med i alt  
1,� mia EUR.

7�8 mio EUR gik til projekter på større trans-
portakser i nabolande. Banken udlånte således  
210 mio EUR til opførelsen af sidste afsnit af 
motorvejen Rijeka - Zagreb i Kroatien, på den 
paneuropæiske korridor fra den ungarske 
grænse via Kroatien til den slovenske grænse. 
Andre 112 mio EUR gik til opførelsen af et fire-
sporet afsnit af motorvej E-18 i Norge, som er en 
fortsættelse af den nordiske trekant – det højt 
prioriterede transeuropæiske transportnet, der 
forbinder Norge, Sverige, Finland og Danmark 
indbyrdes og med resten af EU. 

Finansiering og sagkundskab

En ex post-evaluering af EIB’s långivning til trans-
europæiske net (6), som blev udført af Bankens 
uafhængige afdeling for projektevaluering og 
offentliggjort i 2006, konkluderede, at Bankens 
største styrke lå i dens rolle som kilde til de nød-
vendige, ofte meget omfattende finansielle mid-
ler i overensstemmelse med låntagernes behov 
samt til renter og på vilkår, der er konkurrence-
dygtige. Banken yder imidlertid også et vigtigt 
ikke-finansielt bidrag. Den er i besiddelse af erfa-
ring og ekspertviden, og dens deltagelse på et 
tidligt stadium i udarbejdelsen af projekterne 
kan skabe rettidig enighed om den ledelses-
mæssige, projektmæssige og finansielle struktur.

EIB spiller en vigtig rolle med hensyn til at øge 
de private investeringer i transeuropæiske net 
og har været involveret i offentlig-private part-
nerskaber siden slutningen af 1980’erne, da 
de første sådanne partnerskaber blev etable-
ret i Det Forenede Kongerige. Banken er en af 
de største finansieringskilder for disse partner-

(6)  “Evaluation of CrossBorder TEN 
Projects” findes på EIB’s netsted 
www.eib.org.
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skaber med en udlånsportefølje på omkring 
20 mia EUR fordelt på over 100 partnerskaber. 
På anmodning af de østrigske myndigheder 
deltog EIB i det første offentlig-private part-
nerskab om en østrigsk motorvej i 2006 (der 
indgår i et transeuropæisk net). Den udlånte 
således �50 mio EUR til projekteringen, anlæg-
get og driften af det sydlige afsnit af den nord-
lige motorvej A5 i det nordøstlige Wien og til 
forskellige afsnit af to motortrafikveje, nemlig i 
Wiens nordlige udkant og den ydre ring. Arbej-
det vil forbedre det højt prioriterede trans-
europæiske net Gdansk - Katowice -Zilina/Brno 
- Wien. Kontrakten tildeles som en koncession 
baseret på rådighedsgebyrer og fiktive vejafgif-
ter i en periode på �� år. EIB’s deltagelse i dette 
højt profilerede offentlig-private partnerskab 
har sikret låntageren væsentlig forbedrede vil-

kår, hvilket også vil betyde lavere udgifter for 
den offentlige sektor.

For at afbøde kreditrisikoen i forbindelse med 
nogle af de transeuropæiske transportnet kan 
EIB anvende sin ordning for struktureret finan-
siering, som gør det muligt også at yde lån til 
projekter, der er under investeringsklasse. Fra og 
med 2007 kan Bankens garantiordning for lån til 
transeuropæiske transportprojekter, der finan-
sieres via ordningen for struktureret finansiering 
og med EU-budgetmidler, ligeledes anvendes til 
ydelse af standbykreditter til dækning af risikoen 
for manglende trafikindtægter i startperioden. 
Endvidere ventes den tekniske bistand, der ydes 
gennem JASPERS (7), i høj grad at ville påvirke 
udviklingen og etableringen af transeuropæiske 
transportnet. 

(7)  Jf. afsnittet “Afbalanceret udvikling 
i hele EU”.
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Globallån: EIB’s finansieringsordning for 
mindre og mellemstore virksomheder
 

EIB’s strategi for fremme af mindre og mellem-
store virksomheder er at stille midler på for-
delagtige vilkår til rådighed for formidlende 
banker, der anvender dem til finansiering af 
investeringer i mindre og mellemstore virksom-
heder. Globallånsordningen er en meget vigtigt 
finansieringsordning for EIB, formidlerne og de 
mindre og mellemstore virksomheder, der mod-
tager midlerne. EIB’s finansieringsevne samt de 
formidlende bankers og finansielle institutio-
ners ekspertviden om det lokale marked giver 
tilsammen mulighed for at forbedre de mindre 
virksomheders adgang til finansiering. Uden 
globallånene til formidlerne ville Banken kun 
kunne finansiere store projekter. De enkelte 
sublån til de mindre og mellemstore virksom-
heder varierer meget, men kan ikke overstige 
12,5 mio EUR pr. investering. 

I 2006 blev der indgået aftaler om 107 nye glo-
ballån i EU med 118 formidlere. I alt skønnes 
�0 000 mindre og mellemstore virksomheder 
at have fået gavn af EIB’s finansieringsbidrag i 
2006. Der blev stillet 75 globallån på i alt 6 mia 
EUR til rådighed for mindre og mellemstore 
virksomheder i hele EU.

I lighed med EIB’s lån kan dens globallån have 
en løftestangseffekt, idet de tiltrækker andre 
finansieringskilder. I 2006 blev et globallån 
på næsten 100 mio EUR til Société Régionale 
d’Investissement de Bruxelles – det regionale 
investeringsselskab for Bruxellesregionen – 

struktureret specielt med dette mål for øje. EIB-
midlerne vil gå til samfinansiering af mindre og 
mellemstore virksomheder for at fremme inve-
steringer inden for industri og tjenesteydelser, 
herunder investeringer i energi, miljøbeskyt-
telse, uddannelse og sundhed. De mindre og 
mellemstore virksomheders investeringer vil 
blive udvalgt på grundlag af forslag, som fore-
lægges selskabet af en gruppe etablerede for-
retningsbanker, som vil samfinansiere dem med 
deres egne midler på grundlag af risikodeling.

Mindre og mellemstore virksomheders adgang 
til finansiering øges også gennem diversifice-
ring af formidlerne. Jo større antal formidlere, 
der anvender EIB-midler på et givet marked, 
desto større bliver konkurrencen om at til-
trække de mindre og mellemstore virksomhe-
der som kunder, og desto bedre vilkår får de 
mindre og mellemstore virksomheder. F.eks. 
blev Komer_ni Banka i Tjekkiet tilføjet til listen 
over formidlere. Komer_ni Banka er en af Tjek-
kiets største forretningsbanker med et vidt-
gående kendskab til det lokale marked, især 
gennem dens omfattende netværk af filialer. Et 
globallån fra EIB på �7,5 mio EUR gjorde den til 
Bankens tiende formidler i Tjekkiet i 2006.

EIB’s kreditlinjer kan også henvende sig til min-
dre og mellemstore virksomheder i konkrete, 
veldefinerede sektorer. Således modtog Deut-
sche Bank i Tyskland sidste år det første glo-
ballån, der er specielt tilpasset mellemstore 
investeringer i forskning, udvikling og innova-
tion. Dermed vil 100 mio EUR fra EIB blive stil-
let til rådighed for investeringer i forskning, 
udvikling og innovation (projektomkostninger 

Støtte til mindre og mellemstore 
virksomheder

EIB og Den Europæiske Investeringsfond stiller deres samlede sagkundskab og erfaring til 
gavn for mindre og mellemstore virksomheder i EU. Deres finansieringsordninger i forening 
sikrer, at EIB-Gruppen kan finansiere det bredest mulige spektrum af investeringer i mindre 
og mellemstore virksomheder. De nyeste globallån fra EIB og EIF-investeringer i ventureka-
pital og garantier til fordel for mindre og mellemstore virksomheder beløb sig i alt til 8,6 mia 
EUR i 2006, medens 209 000 sådanne virksomheder modtog støtte fra EIB eller EIF.
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på højst 25 mio EUR, hvor halvdelen finansie-
res med EIB-midler), der gennemføres af såvel 
større mindre og mellemstore virksomheder 
som andre private selskaber eller offentlig-pri-
vate enheder, f.eks. forskningskonsortier.

Globallånet til Deutsche Bank tager sigte på 
større investeringer i mindre og mellemstore 
virksomheder. Andre globallån er tiltænkt inve-
steringer, der gennemføres af mindre firmaer 
og mikrovirksomheder med under 10 ansatte. I 
Polen udlånte EIB f.eks. 50 mio EUR til Raiffeisen 
Leasing Polska med henblik på finansiering af 
investeringer på mellem 10 000 og 250 000 EUR. 
Midlerne skal gå til projekter inden for industri, 
hovedsagelig anskaffelse af transportudstyr, 
tjenesteydelser og turisme. Denne finansie-
ring er opbygget på innovativ vis, nemlig som 
et køb af aktivbaserede værdipapirer med sik-
kerhed i tilgodehavender fra leasingkontrakter, 
der er oprettet af Raiffeisen Leasing Polska, et 
førende polsk leasingselskab, som er medlem af 

Raiffeisen International Group. Denne struktur 
gør det muligt for EIB også at deltage i finan-
siering af mindre og mellemstore virksomheder 
på andre måder end via globallån. Den Europæ-
iske Investeringsfond deltager også som garant 
for forretningen.

EIF

Den Europæiske Investeringsfond er det eneste EU-
organ, der fokuserer specielt på finansiering af min-
dre og mellemstore virksomheder. EIB er Fondens 
majoritetsejer med 61,2%, hvortil kommer Europa-
Kommissionen (der ejer �0%) og et antal finansielle 
institutioner i 16 lande (som ejer de resterende 
8,8%). EIF’s aktivitet er koncentreret om ventureka-
pital, garantier og hertil knyttede produkter. I 2006 
fremmede EIF 18� 000 mindre og mellemstore virk-
somheder, hvoraf næsten en tredjedel var mikro-
virksomheder med under 10 ansatte.

JEREMIE

I 2006 blev JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) iværksat. Der 
er tale om endnu en ordning til fordel for mindre og mellemstore virksomheder, som gør EIB
Gruppens udvalg af finansielle produkter endnu bredere.

JEREMIE er et fælles initiativ fra EuropaKommissionen og EIBGruppen, som er oprettet for 
at give EUmedlemsstaterne mulighed for at anvende en andel af deres strukturfondsmidler 
i budgetperioden 20072013 til oprettelsen af en revolverende fond, der administreres af en 
formidler. Fondens formål er dels at give små virksomheder – herunder nystartede – bedre 
adgang til finansiering, dels at yde mikrokreditter i udviklingsområder ved hjælp af en skræd
dersyet pakke af finansielle produkter. Der er oprettet et særligt JEREMIEteam i EIF. I samar
bejde med myndigheder i medlemslandene evaluerer disse eksperter løbende – indtil ultimo 
2007 – den merværdi, som JEREMIE kan skabe i hvert enkelt tilfælde. Der blev i 2006 underteg
net fælles hensigtserklæringer eller hensigtsskrivelser med Slovakiet, Grækenland, Rumænien 
og Portugal, og der er fremskredne forhandlinger i gang med flere andre medlemsstater.

JEREMIE repræsenterer et innovativt afsæt for finansiering af mindre og mellemstore virksom
heder, der både omfatter en væsentlig gearing af strukturfondsmidlerne og oprettelsen af en 
revolverende facilitet via en holdingfond. Initiativet skaber nye muligheder og bryder med 
strukturfondenes tidligere, rent tilskudsbaserede finansieringsmodel.
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EIF fungerer som 
en fond for fonde, 
der investerer i 
venturek apital , 
navnlig i fonde, 
der støtter mindre 
og mellemstore 
v i r k s o m h e d e r 
inden for højtek-
nologi i de tidlige 
stadier. Den tilby-
der også finan-
sielle institutioner 
garantier for kre-
ditter til mindre 
og mellemstore 
v i r k s o m h e d e r 
og garantier for 
mikrolån. Ligesom 
EIB’s finansierings-
bidrag til mindre 
og mellemstore 

virksomheder går EIF’s også gennem finansielle 
formidlere, nemlig i Fondens tilfælde ventureka-
pitalfonde og banker. EIF anvender egne midler, 
der ultimo 2006 udgjorde 694 mio EUR, samt mid-
ler, der overdrages den af dens ejere eller tredje-
mand ifølge mandat.

I 2006 indgik EIF venturekapitalforpligtelser på 
688 mio EUR (8), mens de samlede venturekapi-
talforpligtelser ultimo året beløb sig til �,8 mia 
EUR. Med investeringer i 244 fonde spiller EIF en  
førende rolle inden for europæisk venturekapital. 
Dette skyldes ikke kun investeringernes stør-
relse og bredde, men også dens rolle som kata-
lysator. Ved at erhverve minoritetsinteresser i 
fonde og derved i praksis give dem sit ”kvalitets-
stempel” tilskynder den en lang række investo-
rer, især fra den private sektor, til at engagere sig. 
I 2006 fortsatte Fonden udvidelsen af sin inve-
steringsstrategi, så den rækker ud over fonde 
i de tidlige stadier, idet den tilføjede fonde på 
mellemstadier og senere stadier og investerede 
i teknologioverførsel med det formål at fremme 

kommercialisering af forskning. Desuden inve-
sterede EIF i 2006 for første gang i en ren øko-
fond, miljøteknologifonden, nemlig midler fra 
Europa-Kommissionen.

EIF’s garantiforretninger beløb sig i 2006 til  
2 mia EUR, mens dens samlede garantiporte-
følje udgjorde 11,1 mia EUR ultimo 2006 fordelt 
på 188 forretninger. EIF’s udbud af garantier til 
fordel for mindre og mellemstore virksomheder 
består af to hovedprodukter, nemlig kreditforsik-
ring og kreditforøgelse (securitisation).

EIF’s kreditforsikring indbefatter garanti- eller kon-
tragarantidækning for en modparts portefølje af 
lån eller leasing til mindre og mellemstore virk-
somheder eller i form af mikrokreditter, hvorved 
Fonden påtager sig indtil 50% af kreditrisikoen for 
hvert lån eller hver leasingforretning i porteføljen. 
Virkningen er kapitallempelse for modparten, hvil-
ket giver kapacitet til at yde flere lån til mindre og 
mellemstore virksomheder. Modparterne omfat-
ter banker, leasingselskaber, garantiinstitutioner 
og generelle investorer. EIF’s aktiviteter på dette 
område afholdes dels af Europa-Kommissionens 
midler ifølge mandat, dels af egne midler.

EIF støtter også securitisation af lån og leasing-
forretninger til fordel for mindre og mellemstore 
virksomheder, som samles af finansielle instituti-
oner med henblik på salg på kapitalmarkederne. 
I 2006 blev der gennemført ca. 20 nye kreditfor-
øgelsesforretninger, heriblandt den første secu-
ritisation med flere sælgere (banker, der samler 
de mindre og mellemstore virksomheders akti-
ver) fra flere lande, idet KfW og Raiffeisenbank 
i Tjekkiet og Raiffeisenbank Polska i Polen del-
tog. I øvrigt blev en del af aktiverne erhvervet 
af EIB (se ovenfor om Bankens finansiering af  
Raiffeisen Leasing Polskas aktiviteter vedrørende 
mindre og mellemstore virksomheder og mikro-
kreditter). EIF skaber merværdi ved at bruge sin 
AAA-kreditvurdering til at fremme garanti- og 
securitisationsforretninger med mindre og mel-
lemstore virksomheder.

 Støtte til mindre og mellemstore virksomheder

(8)  EIF’s aktivitet er beskrevet separat 
og indgår ikke i EIB’s tal for långiv
ningen.
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(9)  Jf. afsnittet “Bæredygtigt miljø”.

Ikke siden 1970’ernes oliekriser og deres efter-
dønninger har energispørgsmål stået så højt 
på den europæiske dagsorden. De tre hoved-
punkter for EU og EIB er bæredygtighed, kon-
kurrencedygtighed og forsyningssikkerhed. 
Bæredygtighed afhænger af anvendelsen af 
begrænsede, ikkevedvarende energikilder og 
dens samlede virkninger på det naturlige miljø, 
især i form af CO

2
-emissioner. Konkurrencedyg-

tighed er et  vigtigt mål for EU’s økonomiske 
udvikling på grund af den centrale rolle, som 
energi spiller i alle økonomiske sektorer. Ende-
lig afspejler forsyningssikkerhed erkendelsen af 
Europas voksende afhængighed af eksterne for-
syninger, der understreges af mange risikofakto-
rer på internationalt plan. 

Der er udvalgt fem målområder for EIB’s långiv-
ning i energisektoren, nemlig vedvarende energi, 
effektiv energiudnyttelse, forskning, udvikling og 
innovation inden for energi, forsyningssikkerhed 
og diversificering af de interne forsyninger (herun-
der transeuropæiske net for energioverførsel) samt 
ekstern forsyningssikkerhed og økonomisk udvik-
ling. Fra 2007 ventes de energirelaterede udlån i 
og uden for EU at beløbe sig til ca. 4 mia EUR årlig. 
Deraf skal 600-800 mio EUR gå til projekter for 
vedvarende energi, ligesom halvdelen af Bankens 
udlån til ny elproduktionskapacitet skal kædes 
sammen med teknologier for vedvarende energi.

Vedvarende energi

I 2006 udgjorde udlånene til projekter for ved-
varende energi 524 mio EUR (målet for 2007 er 

mindst 600-800 mio EUR), svarende til �1% af 
Bankens samlede långivning til elproduktion. I 
femårsperioden 2002-2006 udlånte Banken i alt 
2,2 mia EUR eller gennemsnitlig �5% af långiv-
ningen til elproduktion.

I Spanien stillede Banken i 2006 i alt 450 mio 
EUR til rådighed for Iberdrola, der er førende på 
verdensmarkedet for vindkraft. EIB’s største lån 
til vedvarende energi nogensinde gik til etable-
ring af �1 vindmølleparker og to minivandkraft-
værker.

I overensstemmelse med investeringstenden-
serne har vindkraft i de senere år tegnet sig for 
størstedelen af finansieringsbidragene til vedva-
rende energi. Målet er imidlertid at sprede EIB’s 
portefølje af lån til vedvarende energi og begun-
stige mindre udviklede, vedvarende energifor-
mer som f.eks. solenergi, men især biobrændsel 
og nye teknologier inden for vedvarende energi 
med gode økonomiske perspektiver på lang 
sigt. Bankens lån på 70 mio EUR til Andasol (9) i 
Spanien, der skal indgå i det første kommercielle 
solvarmekraftværk i stor målestok i EU, viser 
vejen frem.
 

Effektiv energiudnyttelse

EIB vil i højere grad fokusere på effektiv energi-
udnyttelse i alle økonomiske aktiviteter (industri, 
transport, boliger, tjenesteydelser osv.). I 2006 
udlånte den �17 mio EUR til investeringer i effek-
tiv energiudnyttelse i EU. Kombineret varme- og 
elproduktion samt fjernvarmenet prioriteres højt 

 Bæredygtig, konkurrencedygtig  
og sikker energiforsyning

I 2006 sluttede EIB fuldt op om den fornyede opmærksomhed, som Europas energiforsyning 
nyder, og besluttede, dels at samle sine forskellige aktiviteter på energiområdet, dels at give 
en bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energiforsyning status af overordnet politisk 
mål, således at det fremover er et af Bankens seks overordnede politiske mål i EU. 
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af Banken. Udbredte investeringer i energibe-
sparelser er mulige og ønskelige, især i de lande, 
der tiltrådte EU i 2004, i de nye medlemslande  
Bulgarien og Rumænien samt i nabolandene.
 

I Italien udlånte Banken 120 mio EUR til el- og 
gasselskabet IRIDE med henblik på forbedring af 
elproduktionskapaciteten og installering af elek-
troniske fjernmålingssystemer i eldistributions-
nettet i Torino. Formålet med investeringen er 
at øge energieffektiviteten, rationalisere energi-
udnyttelsen og dække den indenlandske efter-
spørgsel efter el på en omkostningseffektiv og 
miljømæssigt acceptabel måde. Den ældre tekno-
logi i oliefyrede værker vil blive erstattet af renere 
og mere energieffektiv moderne teknologi, nem-
lig gasfyrede kraftvarmeværker, der producerer 
både kraft og varme til fjernvarmeanlæg. Instal-
leringen af digitale målere fremmer styring på 
efterspørgselssiden og en mere effektiv system-
laststyring, som begge bidrager til energibespa-
relser og en mere rationel energiudnyttelse.
 

Forskning, udvikling og innovation på 
energiområdet

Finansieringen af investeringer i forskning, udvik-
ling og innovation i energisektoren er en vigtig 
del af Bankens støtte til innovation (10). Et godt 
eksempel herpå er lånene i Tyskland til dels et 

større program for investering i forskning, udvik-
ling og innovation inden for emissionsreduktion 
og sikkerhed, dels udvikling af en brintdrevet 
personbil. Hvad angår forskning, udvikling og 
innovation på energiområdet følger Banken 
arbejdet på de europæiske teknologiplatforme 
meget nøje, f.eks. de platforme, der beskæftiger 
sig med brint- og brændselsceller, fotovoltaiske 
systemer og solvarme.

Transeuropæiske net for energioverførsel

Transeuropæiske energiprojekter har lange 
forberedelses- og gennemførelsesperioder, 
og den årlige investerings- og finansierings-
rytme er nødvendigvis svingende. EIB’s udlån til  
transeuropæiske net for energioverførsel 
udgjorde i alt �21 mio EUR i 2006, et forholds-
vis lavt beløb sammenlignet med tidligere år. 
Lånene gik til gas- og elprojekter i Irland, Det 
Forenede Kongerige og Grækenland.

Et af de to projekter, der blev finansieret i Græ-
kenland, indgår i et højt prioriteret transeuropæ-
isk energinet og vedrører opførelse og drift af en 
85 km lang gasrørledning fra Komotini i Græken-
land til den græsk-tyrkiske grænse, som forbin-
der det græske og det tyrkiske gasnet. Formålet 
er, at Grækenland skal kunne importere natur-
gas fra kilder i Det Kaspiske Hav og Mellemøsten 

�6

 Bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energiforsyning

(10)  Jf. afsnittet “Støtte til innovation”.
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 Bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energiforsyning

(11) Jf. afsnittet “Naboerne i syd og øst”. 

gennem Tyrkiet for at dække den stigende efter-
spørgsel og forbedre forsyningssikkerheden. 
Rørledningen har dog også kapacitet til en even-
tuel fremtidig transmission til hele det europæi-
ske marked via planlagte rørledninger til Italien 
og Balkanlandene.

Ekstern energiforsyningssikkerhed og 
økonomisk udvikling

Uden for EU fremmer EIB dels Unionens mål om 
oprettelse af et paneuropæisk energifællesskab 
med nabolandene, dels investeringer – også i part-
nerlandene – der styrker EU’s energiforsynings-
sikkerhed. Desuden opbygger Banken en kø af 
klimaforandringsprojekter, ligesom den  bidrager 
til at forbedre befolkningens adgang til moderne 
energikilder, særlig i de fattigste områder.

I 2006 udlånte EIB ca. 1 mia EUR til energiinve-
steringer uden for EU, heraf 594 mio EUR i Mid-
delhavsområdet. Middelhavspartnerlandene (11) 
oplever store forsyningsvanskeligheder, som vil 
vokse i de kommende år i takt med, at ener-
giefterspørgslen vokser. I dag har 16 millioner 
indbyggere i de mindst udviklede dele af Middel-
havsområdet stadig ikke adgang til elektricitet.

Euro-middelhavspartnerskabet har de samme 
energimål som EU, nemlig en sikker elforsyning, 
en konkurrencedygtig energiindustri og øget 
energieffektivitet under fortsat miljømæssigt 
forsvarlige betingelser. For at støtte disse mål 
fokuserer EIB sin långivning via FEMIP om etab-
lering eller modernisering af nationale og regi-
onale energiinfrastrukturer samt om forbedring 
af integrationen af Europas og Middelhavsom-
rådets energimarkeder og styrker derved forsy-
ningssikkerheden for alle berørte lande. Siden 
2002 har FEMIP indgået 20 aftaler om lån til 
energiprojekter i middelhavspartnerlandene på 
2,8 mia EUR, svarende til 42% af FEMIP’s sam-
lede udlån.
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Bulgarien

I årene op til Bulgariens tiltrædelse af EU omfat-
tede EIB’s långivning alle landets vigtigste 
sektorer, lige fra grundlagsinfrastrukturer til 
fremstillingssektoren og servicesektoren, herun-
der fremme af mindre og mellemstore virksom-
heder samt kommuner gennem lokale finansielle 
institutioner. I 2006 indgik EIB aftaler om to glo-
ballån på hver �0 mio EUR med HVB Bank Bio-
chim og DSK Bank med henblik på finansiering 

af mindre investeringer, der gennemføres af virk-
somheder og lokale myndigheder. EIB’s samlede 
udlån i Bulgarien inden tiltrædelsen beløb sig til 
467 mio EUR.

I 2006 undertegnede EIB en fælles hensigts-
erklæring med Bulgarien om en støtteramme, 
hvori der indgår EIB-lån på ca. 500-700 mio EUR 
om året i perioden 2007-201� til fordel for den 
bulgarske stats højt prioriterede investeringer. 
Samarbejdet vil fokusere på dels forbedringer og 
moderniseringer af landets grundlagsinfrastruk-
turer for transport og miljø (kombineret med 
EU-tilskud og andre kilder), dels ydelse af tek-
nisk støtte og sagkundskab til udvalgte projek-
ter, der finansieres af EU’s Samhørighedsfond 
og strukturfonde, og er fastlagt i den nationale 
handlingsplan under JASPERS, dels bistand til 
den bulgarske stat vedrørende gennemførelsen 
af et nationalt program for offentlig-private part-
nerskaber.

Rumænien

EIB’s udlån i Rumænien beløb sig i 2006 til  
679 mio EUR. Transportsektoren spiller traditio-
nelt en vigtig rolle, og i 2006 blev der ydet lån 
til landets igangværende program for istandsæt-
telse af veje og til modernisering af Bukarests 
metro. EIB prioriterer støtte til mindre og mellem-
store virksomhedsinvesteringer samt kommu-
nale projekter højt, men fokuserede desuden på 
projekter i vandsektoren. Den bevilgede således 
25 mio EUR til opførelsen af et nyt renseanlæg i 
Bukarest. Andre 41,5 mio EUR gik til istandsæt-

EIB og Bulgarien 
underskriver en 

samarbejdsaftale 
den 5. oktober 2006

Udvidelseslandene
Bevilgede lån i 2006

Mio EUR

I alt

Tyrkiet 1 827

Rumænien 679

Kroatien 270

Bulgarien 60

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 10

Vestbalkan 40�

Alle udvidelseslande 3 248

Forberedelser til udvidelsen  
af EU

De nærmeststående af de lande, der udgør EIB’s virkefelt uden for EU, er de tiltrædende 
lande og kandidatlandene, hvortil kommer landene på Vestbalkan, der kan betragtes som 
potentielle kandidatlande på længere sigt. Bulgarien og Rumænien var stadig tiltrædende 
lande i 2006, men tiltrådte EU pr. 1. januar 2007.
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Forberedelser til udvidelsen af EU 

EIB Forum 2006: 
Sydøsteuropa –  
en region i bevægelse

EIB’s årlige forum danner rammen om drøftelser af aktuelle 
emner og samråd mellem dels Bankens medarbejdere og eks-
perter, dels højtstående samarbejdspartnere fra politiske og 
akademiske kredse samt forretningsverdenen. I oktober 2006 
samledes i alt 600 deltagere i Athen i Grækenland efter ind-
bydelse fra EIB for at gennemgå, hvordan den politiske og 
økonomiske integration i Sydøsteuropa kan styrkes med det 
formål at fremme stabilitet, vækst, demokrati og velstand.

Deltagerne drøftede, hvordan EU kan sætte gang i denne 
proces, og hvilken rolle de politiske ledere og erhvervslivet i 
regionen kan spille for at fremme processen og vise vejen til 
regionalt samarbejde og europæisk integration. Da handel og 
effektive infrastrukturnet er nøglen til økonomisk dynamik i 
regionen, fremhævede talerne den offentlige og private sek-
tors rolle med hensyn til at fremme infrastrukturprojekter, 
grænseoverskridende investeringer og udviklingen af nye tje-
nesteydelser, derunder den offentlige sektors og de private 
iværksætteres adgang til finansiering (yderligere oplysninger 
fremgår af EIB-Information nr. 125 og af Bankens netsted).

Efter forummer om bæredygtigt miljø (Dublin, 200�), inve-
steringer i de nye medlemslande (Warszawa, 2004), Lissabon-
strategien (Helsingfors, 2005) og Sydøsteuropa i Athen i 2006 
finder det næste forum sted i Slovenien i september 2007 
med fokus på investeringer i energi og håndtering af klima-
forandringer.
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Forberedelser til udvidelsen af EU 

telsen af kommunale kloaksystemer, og 29,5 mio 
EUR til forbedring af vandforsyningen i en række 
kommuner. Dette projekt er et led i programmet 
Small and Medium-sized Towns Infrastructure 
Development (SAMTID). Gennem dette program 
tilskyndes mindre kommuner i samme amt til at 
slutte sig sammen og uddelegere drift og for-
valtning til regionale driftsselskaber. Projektet vil 
forbedre vandforsyningen, spare omkostninger 
og mindske lækager gennem udskiftning af rør 
og gamle pumper samt installering af vandmå-
lere. EIB-lånet kombineres med tilskud fra EU’s 
PHARE-program.

I forbindelse med EIB-forummet i Athen i oktober 
2006 (se rammen) underskrev Banken en ramme-
aftale med Rumænien, der svarer til aftalen med 
Bulgarien. Den årlige långivning i Rumænien kan 
således udgøre indtil 1 mia EUR i de kommende 
år, og Bankens rolle vil blandt andet bestå i at 
bidrage til at sikre, at projekterne finansieres og 
gennemføres effektivt, derunder omkostnings-
effektivt. Samarbejdet ventes styrket yderligere, 
dels om de igangværende strukturreformer, dels 
på grund af en øget tilstedeværelse, idet der 
vil blive åbnet et lokalt EIB- og JASPERS-kon-
tor primo 2007. Bankens finansiering af investe-
ringer i den private sektor ventes også at vokse 

takket være den makroøkonomiske stabilitet og 
fortsat betydelige udenlandske direkte investe-
ringer.

Kroatien og Tyrkiet er tiltrædelseslande, idet 
forhandlingerne om optagelse i EU allerede 
er indledt, hvorimod Den Tidligere Jugoslavi-
ske Republik Makedonien er et kandidatland, 
da der endnu ikke er indledt forhandlinger. For 
disse lande og landene på Vestbalkan (Albanien, 
Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien og 
Kosovo) har EIB accepteret et førtiltrædelses-
mandat fra EU om ydelse af lån på indtil 8,7 mia 
EUR i perioden 2007-201�. EIB vil også overveje 
at supplere de disponible midler ifølge manda-
tet med lån for egen risiko.

Kroatien

For at støtte Kroatiens ansøgning om med-
lemskab af EU yder EIB lån til projekter, som vil 
hjælpe landet til at opfylde optagelseskriterierne 
og til at opnå en hurtig integration i Den Euro-
pæiske Union. Siden 2001 har EIB ydet lån på 
over 900 mio EUR i Kroatien. De har traditionelt 
være koncentreret om etablering eller istand-
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sættelse af landets infrastruktur, især transport-
nettet. Det var også tilfældet i 2006, hvor EIB 
udlånte det hidtil største beløb, 270 mio EUR, 
til transportinfrastruktur, herunder anlægget af 
det sidste afsnit af motorvejen Rijeka - Zagreb, 
som var det manglende led i den paneuropæi-
ske korridor fra den ungarske grænse via Kroa-
tien til den slovenske grænse. I de kommende år 
agter Banken at udvide sin långivning i Kroatien 
til miljø- og humankapitalsektoren i nært samar-
bejde med Europa-Kommissionen og EU’s instru-
ment til førtiltrædelsesbistand.

Tyrkiet

2006 var et vigtigt år for EIB’s forretninger i Tyr-
kiet. På baggrund af de stigende investeringer 
i landet, der blev fremskyndet af indledningen 
af optagelsesforhandlinger med EU, beløb EIB’s 
långivning i landet sig til 1,8 mia EUR i 2006, hvil-
ket udgør en fremgang på ca. 50% i forhold til 
året før. EIB udfolder sin aktivitet i partnerskab 
med tyrkiske og udenlandske industriinvestorer, 
medens den fremmer de særlig aktive mindre 
og mellemstore virksomheder gennem sit sam-
arbejde med et omfattende netværk af lokale 
banker. Også større industriinvesteringer nød 
fremme, idet Banken stillede 175 mio EUR til 
rådighed for Turk Otomobil Fabrikasi med hen-
blik på udvikling og fremstilling af erhvervskø-
retøjer til det europæiske marked i samarbejde 
med PSA Peugeot Citroën og Fiat.

Stærke handelsforbindelser og effektive infra-
strukturer, derunder transportkorridorer, vil 
stimulere landets velstand og bestræbelser i 
retning af EU-medlemskab. Med dette sigte 
gik en stor del af Bankens udlån til investerin-
ger i kommunikation, såsom opførelsen af en 
højhastighedsjernbane mellem Istanbul og 
Ankara, fornyelse og udvidelse af Turkish Air-
lines flypark samt investeringer i Vodafone Tur-
keys mobilnet. 

Forbedring af bytransportsystemet i Istanbul er 
et andet vigtigt målområde for Banken. I 2006 
bevilgede den et lån på 400 mio EUR til indkøb 
af rullende materiel til den jernbanelinje, der for-
binder den europæiske side af byen med forsta-
den Gedze på den asiatiske side via en tunnel 
under Bosporus. Et tidligere lån på 650 mio EUR 
blev anvendt til opførelsen af selve tunnelen. 
Banken stillede ligeledes 50 mio EUR til rådig-
hed med henblik på indkøb af to hurtigfærger 
til Bosporusoverfarten. Hver af disse færger kan 
tage ca. 1 200 passagerer og over 200 biler.

Som tiltrædelsesland vil Tyrkiet modtage EU-
budgetmidler gennem EU’s nye instrument for 
førtiltrædelsesbistand i perioden 2007-201�. 
EIB arbejder tæt sammen med Europa-Kom-
missionen og de tyrkiske myndigheder om at 
udforme kommende prioriterede investeringer, 
så de opfylder de nationale udviklingsplaner og 
EU’s prioritering. Banken agter at åbne kontorer i 
Ankara og Istanbul i den nærmeste fremtid.

Vestbalkan

Også på Vestbalkan letter EIB’s finansieringsvirk-
somhed landenes integration i Den Europæiske 
Union. Generelt bidrager EU’s og EIB’s støtte til at 
fremme politiske og økonomiske reformer, lige-
som den tilskynder til social forsoning i regionen. 
Det er af afgørende betydning for de pågæl-
dende lande og for EU som helhed, at denne 
proces lykkes. I 2006 udlånte EIB i alt 412,5 mio 
EUR til projekter på Vestbalkan, hvilket er dens 
hidtil største årlige udlånsbeløb i regionen. Den 
samlede långivning siden 1995 udgjorde ultimo 
2006 i alt 2,1 mia EUR.

EIB fortsatte sin strategi for spredning af långiv-
ningen til forholdsvis nye sektorer som sundhed 
og uddannelse. I Albanien udlånte den 12,5 mio 
EUR til en uddannelsesreform, og i Serbien gik et 
lån på 80 mio EUR til modernisering af hospita-
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ler. Desuden har Banken udvidet sin långivning 
til fordel for projekter, der skal forbedre miljøet 
og livskvaliteten i regionen, f.eks. med et lån på 
5 mio EUR til forbedring af de kommunale vand- 
og kloaknet i Montenegro.

Forbedring af infrastrukturnet – især gennem 
fremme af regional integration og fjernelse af 
flaskehalse på vej-, jernbane- og energinettene 
– var fortsat hovedformålet med EIB’s långivning 
på Vestbalkan. I 2006 finansierede den således 
istandsættelser af veje i Republika Srpska i Bos-
nien-Hercegovina, udbedringer af veje og broer i 
Serbien og Montenegro, opførelsen af en ny pas-
sagerfærgeterminal i havnen i Durrës i Albanien 
og istandsættelsen af afsnit af det serbiske jern-
banenet, hvor der var et akut behov for forbed-
ringer for at fjerne flaskehalse. Det er et særlig 
vigtigt projekt, fordi de pågældende afsnit ind-
går i en højt prioriteret paneuropæisk korridor. 
Som et led i dette projekt finansierede Den Euro-
pæiske Bank for Genopbygning og Udvikling 
indkøb af rullende materiel til det serbiske jern-
baneselskab.

Der blev i 2006 stillet globallån på 145 mio EUR 
til rådighed for lokale banker med henblik på at 
fremme mindre og mellemstore virksomheders 
investeringer såvel som mindre kommunale pro-
jekter.

EIB samfinansierer større projekter i regionen 
med andre internationale finansielle instituti-
oner, især EBGU, Verdensbanken og Europarå-
dets Udviklingsbank, men også med bilaterale 
donorer. Banken arbejder nært sammen med 
Europa-Kommissionen og Det Europæiske Gen-
opbygningsagentur om forberedelse og samfi-
nansiering af projekter, hvortil der ydes bidrag af 
EU’s budgetmidler gennem EU’s nye instrument 
til førtiltrædelsesbistand.

Forberedelser til udvidelsen af EU 
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FEMIP for Middelhavsområdet

Som et led i Barcelonaprocessen og på det sene-
ste også inden for rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik fremmer FEMIP (euro-middel-
havsordningen for investering og partnerskab) 
middelhavspartnerlandenes økonomiske udvik-
ling og sociale modernisering, ligesom den støt-
ter en bedre regional integration, især forud 
for den gradvise oprettelse af et frihandels-
område med EU senest i 2010. Inden for FEMIP 
anvender Banken en bred vifte af instrumen-
ter for at stimulere den økonomiske udvikling  
i middelhavspartnerlandene. EIB har i perioden 
2002-2006 stillet finansieringsbidrag på over  
11 mia EUR til rådighed i Middelhavsområdet, deraf  
1,4 mia EUR i 2006, og er nu områdets største 
finansielle partner.

FEMIP’s aktiviteter er koncentreret om at under-
støtte den private sektor og skabe investerings-
fremmende vilkår, hovedsagelig ved at finansiere 
infrastrukturer, som skaber grobund for økono-
misk udvikling. Desuden fører FEMIP en politik 
for en udvidet dialog med alle, der er involveret 
i euro-middelhavspartnerskabet, derunder både 
institutionerne og repræsentanterne for den pri-
vate sektor og civilsamfundet.

Fremme af den private sektor i 2006

I Egypten udlånte EIB f.eks. 200 mio EUR til et 
virkelig stort metanolanlæg. Projektet vedrører 

Den	europæiske	naboskabspolitik	er	drivkraften	bag	EIB’s	aktivitet	i	de	lande,	der	grænser	op	til	
Europa	i	syd	og	øst.	Hvor	stor	en	betydning	EU	tillægger	disse	lande,	fremgår	tydeligt	af	Rådets	
beslutning	i	2006	om	at	give	EIB	et	nyt	udlånsmandat	på	indtil	12,4	mia	EUR	for	EU’s	nabolande	i	
perioden	2007-2013,	hvilket	er	det	største	mandat	nogensinde	uden	for	Unionen,	der	i	realiteten	
fordobler	EIB’s	aktivitet	i	middelhavspartnerlandene	(Tyrkiet	ikke	medregnet)	og	seksdobler	den	
mulige	långivning	i	de	østlige	nabolande.

projektering, opførelse og drift af et anlæg, der 
skal producere ca. 1,� mio t om året, hovedsa-
gelig til eksport. Der vil også blive solgt metanol 
til egyptiske industrivirksomheder, efterhånden 
som den lokale efterspørgsel stiger. Efter fund 
af store naturgasreserver i Egypten i 1990’erne 
satte den egyptiske stat sig det strategiske mål 
at fremme udnyttelsen af denne naturressource 
som brændstof på det indenlandske marked, 
som råmateriale i den petrokemiske industri og 
som eksportvare.

En vigtig del af FEMIP’s aktivitet i den private 
sektor i 2006 var globallån til finansielle formid-
lere og venturekapitalinvesteringer i fonde med 
aktiviteter i middelhavspartnerlandene på i alt 
165 mio EUR. Globallånene til formidlende ban-

Middelhavslandene
Bevilgede lån i 2006

Mio EUR

Midler

I alt
Egne 

midler
Budget- 

midler

Egypten 550 550 -

Marokko 290 280 10

Israel 275 275 -

Tunesien 154 154 -

Syrien 45 45 -

Regionale lån 40 - 40

Alle middelhavslande 1 354 1 304 50

 Naboerne i syd og øst
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ker genudlånes til lokale mindre 
og mellemstore virksomheder, 
der også i Middelhavsområdet 
er en af økonomiens grundpil-

ler. EIB genoptog således sine aktiviteter i Israel 
efter 10 års pause og udlånte 75 mio EUR til Bank 
Hapoalim til fordel for mindre og mellemstore 
virksomheder i industrien, servicesektoren samt 
sundheds- og uddannelsessektoren. 

FEMIPs risikovillige kapital er også et effektivt 
middel til fremme af den private sektor. I 2006 
investerede EIB 10 mio EUR i hver af fire regi-
onale multisektorfonde, Euromena i Beirut,  
Magreb Private Equity Fund II, der har hjemsted 
i regionen, Euromed, der har hjemsted i Italien, 

og SGAM Al Kantar, som er den første fond af 
sin slags, der sponsoreres af Societé Générale-
gruppen. EIB investerede desuden 8,5 mio EUR i 
Horus Food&Agribusiness Fund, der har speciali-
seret sig i den egyptiske fødevareindustri.

Der blev også anvendt risikovillig kapital til et 
EIB-mikrokreditlån i Middelhavsområdet. Lån-
tageren var Enda inter-arabe i Tunesien, en 
ikkestatslig organisation, der siden 1995 har 
ydet mikrokreditter til ca. �0 000 mikroiværk-
sættere, hvoraf over 85% er kvinder. Denne 
FEMIP-finansiering tager sigte på at styrke Enda 
inter-arabes kapital og sætte organisationen 
i stand til at udvide sine forretninger i landets 
mindst udviklede regioner. EIB-lånet ledsages 
af teknisk bistand, der afholdes af EU’s budget-
midler.  

Energi og miljø

FEMIP’s fokus på energisektoren i Middelhavs-
området er helt i overensstemmelse med EU’s 
overordnede mål for sektoren, nemlig fremme 
af en bæredygtig udvikling på energiområdet, 
konkurrenceevnen og en sikker energiforsyning. 
I 2006 udlånte Banken 600 mio EUR til energi-
projekter i Egypten, Marokko og Tunesien, som 
sammenlagt udgjorde 44% af den samlede lån-
givning i Middelhavsområdet.

I Tunesien bevilgede EIB 114 mio EUR til opfø-
relsen af et naturgasfyret combined cycle-kraft-
værk i Ghannouch. Investeringen vil bidrage til 
at dække landets stadig stigende efterspørgsel 
efter elektricitet og samtidig gøre Tunesien mere 
tiltrækkende for investeringer i industri og tjene-
steydelser, især i turistsektoren. To andre combi-
ned cycle-kraftværker i Egypten modtog et lån 
på 260 mio EUR. De vil producere el til konkur-
rencedygtige priser og med begrænsede miljø-
påvirkninger.

Tre undersøgelser, som finansieres af FEMIP-
trustfonden, er under udarbejdelse med henblik 

FEMIP’s  
årsberetning
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på at udvide målområdet for de fremtidige inve-
steringer i sektoren for bæredygtig energi. Den 
ene – om vedvarende energi i middelhavspart-
nerlandene – gennemføres i samarbejde med 
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
d’Energie og Agence Française de Développe-
ment. Den anden undersøgelse belyser mulig-
hederne for CO

2
-finansiering og skabelse af 

CO
2
-kreditter i Middelhavsområdet for at udpege 

prioriterede sektorer og udarbejde en kø af pro-
jekter, som EIB kan fremme i de kommende år. 
Endelig er der indledt en undersøgelse af mulig-
hederne for en miljøvenlig og bæredygtig pro-
duktion af biobrændsel i FEMIP-landene, som der 
på nuværende tidspunkt kun foreligger spredte 
oplysninger om.

I 2006 stillede EIB �25 mio EUR til rådighed for 
miljøbeskyttelsesprojekter i Middelhavsområ-
det. Midlerne blev anvendt til dækning af de 
mest akutte behov og var således koncentreret 
i vand- og kloaksektoren i Israel, Marokko, Syrien 
og Tunesien. I Marokko gik 40 mio EUR til istand-
sætte og udvidelse af kloaksystemerne i bycen-
tre i Oued Sebou-bækkenet mellem Taza i øst og  
Khenitra på Atlanterhavskysten. Lånet skal anven-
des til et spilde- og regnvandsnet samt til opfø-
relsen af et sekundært renseanlæg. På grund af 
projektets betydelige miljøpåvirkning har det end-
videre modtaget en rentegodtgørelse af EU’s bud-
getmidler. Endelig er der afsat 4 mio EUR i teknisk 
bistand fra FEMIP til projektstyringsenheden og til 
styrkelse af låntagerens institutionelle kapacitet.

FEMIP-
ministermøde  
i Tunis
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ninger på højt niveau. Det første af disse mini-
sterrådsmøder under det nye mandat afholdes 
i Cypern i maj 2007. På et mere praktisk plan vil 
FEMIP-udvalget bestående af repræsentanter 
fra EU og partnerlandene i Middelhavsområ-
det samt Europa-Kommissionen regelmæssigt 
drøfte FEMIP’s strategi, vejlede ministrene i 
særlige anliggender, såsom  sektoranalyser og 
udformning af nye finansieringsinstrumenter, 
samt godkende FEMIP’s årsberetning. Ende-
lig vil der blive afholdt FEMIP-konferencer med 
deltagelse af repræsentanter for den private og 
den offentlige sektor, akademikere og andre 
interessenter, som skal drøfte emner udvalgt 
af FEMIP-ministerrådet. I 2006 blev der holdt 
en sådan konference i Monaco om nødvendige 
investeringer i transportsystemer i Middelhavs-
området. 

Rusland og andre naboer i øst

Mens EIB har været aktiv i Middelhavsområdet 
i ca. �0 år, blev det første EIB-lån til et projekt i 
Rusland ydet så sent som i 200�. Mandaterne 
for EIB’s virksomhed i øst har også omfattet for-
holdsvis små beløb sammenlignet med Middel-
havsområdet. Mandaterne vokser imidlertid i 
takt med EU’s interesse for denne del af verden, 
nemlig fra oprindelig 100 mio EUR i Rusland i 
2001 til 500 mio i Rusland, Belarus, Moldova og 
Ukraine frem til januar 2007 og �,7 mia EUR i 
disse lande samt det sydlige Kaukasus i perioden 
2007-201�.

Det første EIB-mandat (100 mio EUR) fokuserede 
specielt på miljøprojekter langs Ruslands Øster-
søkyst. Det resulterede i tre EIB-finansierede for-
retninger på i alt 85 mio EUR, alle samfinansieret 
med både EBGU og NIB, til fordel for vandprojek-
ter i Sankt Petersborgområdet.

Det andet mandat (500 mio EUR) var forbe-
holdt projekter af stor interesse for EU i Rusland,  

Mere generelt arbejder Europa-Kommissionen 
i øjeblikket på et større, langsigtet program for 
rensning af Middelhavsområdet. Initiativet, der 
betegnes Horizon 2020, forener en række part-
nere, derunder EIB. Banken vil inden for ram-
merne af FEMIP fokusere på at reducere de 
største forureningskilder og opbygge en kø af 
investeringsprojekter, der egner sig til bankfi-
nansiering, i tæt samarbejde med andre mul-
tilaterale banker og Europa-Kommissionens 
generaldirektorat for miljø.

Hjælp til Libanon

På den internationale donorkonference, der fandt 
sted i Paris i januar 2007, forpligtede EIB sig til at 
støtte den libanesiske regerings plan for rehabili-
tering, genopbygning og reformer med 960 mio 
EUR i de næste seks år, nemlig til fordel for vigtige 
projekter under det offentlige investeringspro-
gram og til investeringer i den private sektor. Som 
Libanons  partner gennem en årrække vil Banken 
fastholde sine forpligtelser med hensyn til infra-
strukturprojekter (hovedsagelig transport og spil-
devand) og stille yderligere EIB-midler til rådighed 
for mindre og mellemstore virksomheder, hvis 
aktiviteter blev ramt af den nylige konflikt, under-
støttelse af sektorreformer (især inden for elsek-
toren) og stimulering af de private investeringer. 
Desuden vil tilskud til teknisk bistand lette dels 
forberedelsen og gennemførelsen af projekterne, 
dels privatiseringsprocessen.

Gennemførelsen af det nye FEMIPmandat

Finansiel støtte er grundlaget for EIB’s rolle i 
Middelhavsområdet. Et partnerskab indebæ-
rer imidlertid også en politisk dialog med inte-
ressenterne, dvs. de berørte lande, den private 
sektor og civilsamfundet.

Det nye mandat tager sigte på at styrke part-
nerskabet og samspillet på tre niveauer. På 
regeringsniveau vil FEMIP-ministerrådet være 
ansvarligt for de strategiske politiske beslut-
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Ukraine, Moldova og Belarus på miljøområdet 
samt inden for transport-, telekommunikati-
ons- og energiinfrastrukturer, derunder højt pri-
oriterede transeuropæiske netkorridorer med 
grænseoverskridende virkning for et EU-land. 
I 2006 godkendte Banken et første lån på 200 
mio EUR i Ukraine, nemlig til istandsættelsen af 
de sidste afsnit af motorvej M-06 mellem Kiev og 
Brody langs de paneuropæiske korridorer III og 
V. Projektet vil blive samfinansieret med EBGU.

Før EIB kan indlede sin aktivitet i et land, der er 
omfattet af mandatet, skal der indgås ramme-
aftaler mellem Banken og landet. Tidligere eksi-
sterede der kun sådanne aftaler med Rusland 
og Ukraine, men i 2006 blev der også indgået 
en rammeaftale med Moldova, hvorefter EIB kan 
indlede sin aktivitet i landet. Undertegnelsen 
af en fælles hensigtserklæring mellem Europa-
Kommissionen, EIB og EBGU den 15. december 
2006, som vil styrke det nære samarbejde i de 
østlige nabolande, fremmer ligeledes Bankens 
långivning i området.

I Rusland, Ukraine og Moldova samt i Armenien, 
Aserbajdsjan og Georgien i det sydlige Kauka-
sus vil der i perioden 2007-201� blive fremmet  
investeringer i de sektorer, der var omfattet af de 
tidligere mandater, men derudover vil der blive 
lagt fornyet vægt på projekter i energisektoren, 
især for strategiske energiforsyninger og transport. 

EIB, EBGU 
og Europa-
Kommissionen 
arbejder sammen 
i Østeuropa, 
Sydkaukasus, 
Rusland og 
Centralasien
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(12)  Herunder 8,5 mio EUR ifølge 
Lomékonvention IVa.

Afrika, Vestindien og, Stillehavet samt Sydafrika
Bevilgede lån i 2006

Mio EUR

Midler

I alt Egne 
midler

Budget-
midler

Afrika 564 1�� 4�1

Vestlige 218 115 103

Sydlige og Det Indiske Ocean 146 18 128

Centrale og ækvatoriale 101  101

Østlige 56  56

Multiregionale lån 43  43

Vestindien 41 10 �1

Stillehavet �7 25 1�

OLT - - -

Multiregionale lån 10� - 10�

AVS og OLT 745 167 578

Sydafrika 80 80 -

EIB finansierer investeringer i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene) samt i Asien 
og Latinamerika. Dens långivning finder sted ifølge EU-mandater, men der er stor forskel 
på mandaterne for de to landegrupper. I AVS-landene bistår EIB med udmøntningen af 
EU’s udviklingspolitik, mens den i Asien og Latinamerika især har fremmet det økonomi-
ske samarbejde mellem EU og partnerlandene.

Fremme af partnerlandene

EIB i AVS-landene

Grundlaget for Bankens aktivitet i AVS-lan-
dene er Cotonouaftalen mellem EU og de  
79 AVS-stater. Hovedmålet med denne aftale, der 
efterfulgte de tidligere Yaoundé- og Lomékon-
ventioner, er at bekæmpe og udrydde fattigdom 
samt inddrage AVS-landenes økonomier i ver-
densøkonomien. I perioden 200�-2007 kan EIB 
udlåne indtil 1,7 mia EUR af egne midler og yder-
ligere 2 mia via Investeringsfaciliteten, en revol-
verende fond, der finansieres af Den Europæiske 
Udviklingsfond og forvaltes af Banken. Investe-
ringsfaciliteten blev oprettet for at fremme inve-

steringer i private virksomheder og kommercielt 
drevne offentlige enheder inden for sektorerne 
transport, vand, energi og telekommunika-
tion, nemlig ved at investere i infrastrukturer, 
der er en nødvendig forudsætning for udviklin-
gen af den private sektor. Projekter med et vig-
tigt miljø- og/eller socialindhold eller projekter 
i den offentlige sektor i lande, som gennemfø-
rer økonomiske tilpasningprogrammer, kan nor-
malt opnå rentegodtgørelser. EIB’s långivning 
i Sydafrika hører under et særskilt mandat, der 
åbnede mulighed for ydelse af lån på indtil 825 
mio EUR i 2006-2006.

EIB’s långivning i AVS-landene beløb sig i 2006 
til 745 mio EUR (sammenlignet med 5�7 mio 
i 2005), nemlig 578 mio af EUF-midler (12) og  
167 mio af Bankens egne midler. Investeringsfa-
ciliteten har inden for rammerne af Cotonouafta-
len opnået bemærkelsesværdige resultater, idet 
der er indgået aftaler om næsten 1 400 mio EUR 
siden 200�. Indtil nu er der klart blevet fokuse-
ret på projekter, som gennemføres af den private 
sektor, idet den tegnede sig for 81% af Investe-
ringsfondens portefølje ultimo 2006. Fordelt på 
sektorer er 5�% af porteføljen gået til finansielle 
tjenester – hvorved der hidtil er opnået gode 
resultater med udviklingen af Bankens mikrofi-
nansieringsvirksomhed i AVS-landene og navnlig 
i landene syd for Sahara – og 20% til industri-
investeringer (bl.a. i mineindustrien). De reste-
rende 26% vedrørte grundlagsinfrastrukturer 
(investeringer i energi, vand, transport og tele-
kommunikation). De samlede udlån af Bankens 
egne midler udgjorde ultimo 2006 i alt �86 mio 
EUR, heraf over halvdelen til projekter i den pri-
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vate sektor. Industri (inklusive mineindustri) og 
grundlagsinfrastrukturer repræsenterede tilsam-
men 65% af lånene af egne midler.

Miljøbeskyttelse spiller en stor rolle i AVS-lan-
dene, især vand- og kloakprojekter (jf. rammen 
om vandforsyning i Mozambique), men også 
investeringer i vedvarende energi. I 2006 udlånte 
Banken 9,75 mio EUR af egne midler til lys- og 
elselskabet i Barbados Light and Power Company 
med henblik på et vindkraftprojekt. Det erstat-
ter dyrt fossilt brændsel og reducerer luftforure-
ningen. På grund af projektets miljøforbedrende 
virkninger blev lånet forbundet med en rente-
godtgørelse. Investeringen finansieres under EIB’s 
finansieringsordning for klimaforandringer og vil 
sandsynligvis kunne registreres under Kyotopro-
tokollens mekanisme for bæredygtig udvikling. 
Initiativtageren til projektet har søgt om støtte fra 
Bankens ordning for teknisk bistand vedrørende 
klimaforandringer for at fremme opnåelsen af 
denne registrering. EIB udlånte desuden 24,5 mio 
EUR til opførelsen af et vandkraftværk i Fiji.

I 2006 blev Bankens aktivitet i Sydafrika hæm-
met af det løbende mandats forestående udløb 
ultimo 2006 og den deraf følgende knaphed 
på disponible midler. EIB udlånte 80 mio EUR af 
egne midler til ESKOM Holdings Ltd med henblik 
på opførelsen af en ny højspændingsforbindelse 
mellem Johannesburg og Cape Town. ESKOM er 
landets rent statsejede elforsyningsvirksomhed. 
Inden for rammerne af mandatet for 2002-2006 
gik Bankens finansieringsbidrag til mindre og 
mellemstore virksomheder (260 mio EUR) samt 
investeringer i miljøbeskyttelse (245 mio) og 
energi (1�0 mio).

Finansielle tjenester

Forretningerne med den finansielle sektor, især 
kanalisering af midler gennem lokale finansielle 
institutioner og private egenkapitalfonde, tjener 

Investerings 
facilitetens  
årsberetning

almindeligvis det dobbelte formål 
at støtte udviklingen af de lokale 
finansielle markeder og at stille 
midler til rådighed for mindre virksomheder, her-
under mikrovirksomheder.

I 2006 ydede Banken, via Investeringsfaciliteten, 
et lån til den videre udvikling af First Bank of Nige-
ria, en af landets største banker, som har iværksat 
en vidtrækkende moderniseringsproces. Takket 
være sin enestående position og efter den plan-
lagte fusion med Ecobank bliver denne bank en 
central aktør til fordel for uddybning af det finan-
sielle marked og økonomisk integration i Vest-
afrika. Den vil anvende sit nye regionale netværk 
til at forbedre sit udbud af tjenester til erhvervs-
kunder og virksomheder. Lånet giver den adgang 
til en stabil, langsigtet finansiering, som den kan 
anvende til at gennemføre sine strategier. Ved at 
stille midler til rådighed for denne bank, der kan 
ligestilles med egene midler i videste forstand, 
fungerer Investeringsfaciliteten også som kataly-
sator, idet den øger tilstrømningen af midler fra 
den private sektor til First Bank of Nigeria og der-
med udvider dens finansieringsgrundlag.

EIB bidrog også med 5 mio USD til Business Part-
ners International Kenya SME Fund, der er et 
kenyansk kommanditselskab, som investerer i 
unge, mellemstore virksomheder. Fondens spon-
sorer er IFC and Business Partners International, 
et datterselskab af Business Partners Ltd, som er 
specialist i investeringer i sydafrikanske mindre 
og mellemstore virksomheder. EIB’s regionale 
repræsentation i Nairobi vil også støtte og med-
virke i fonden.

Nært samarbejde med Europa-
Kommissionen

Kombinationen af EIB’s og Europa-Kommissio-
nens sagkundskab og finansielle midler har vist 
sig meget effektiv. I 2006 undertegnede de to 
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Rent drikkevand til de fattige i Maputo i  
Mozambique

I 2006 udlånte EIB 31 mio EUR til forbedring og udbygning af vandforsyningssystemet i 
Maputo i Mozambique. Projektets initiativtager, Maputos vandforsyningsselskab, dækker 
hele Maputoområdet med sine 1,7 millioner indbyggere. I dette område lever halvdelen af 
befolkningen i absolut fattigdom, og kun 40% har adgang drikkevand på tilfredsstillende 
vis. Ved i høj grad at øge antallet af mennesker, som har adgang til rent drikkevand, bidra
ger de EIBfinansierede projekter til virkeliggørelsen af Mozambiques årtusindmål for vand, 
sundhed og fattigdomsbekæmpelse, som er af overordnet betydning for landets strategi for 
fattigdomsudryddelse. Det syvende udviklingsmål i FN’s årtusinderklæring – at sikre miljø
mæssig bæredygtighed – opstiller delmål for dels halvering af den befolkningsandel, som er 
uden bæredygtig adgang til rent drikkevand, dels bedre kloakering.

Maputovandprojektet har fire konkrete målsætninger: For det første at øge dels den instal
lerede produktionskapacitet for at sikre en vedvarende forsyning af de allerede tilsluttede 
730 000 indbyggere (der i dag ikke har vand døgnet rundt), dels antallet af tilsluttede med 
467 000 i 2010 og yderligere 145 000 i 2014. For det andet at øge systemets effektivitet ved 
at reducere vandtab. For det tredje at udbygge vandforsyningen til yderligere 110 000 men
nesker i de fattigste områder i byens udkant med støtte fra små lokale, private aktører og for 
det fjerde at styrke vandforsyningsselskabets kapacitet og finansielle bæredygtighed, hvilket 
vil bidrage til at forbedre vandforsyningen i alle byer under initiativtagerens ansvar.

Projektet, der bygger på tidligere sektorreformer og Verdensbankens projektarbejde, forener 
det nationale vandagentur Fundo do Investimento e Património do Abastecimento de Água, 
de mozambiquiske myndigheder og en gruppe internationale organisationer for udviklings
finansiering, nemlig EIB, EuropaKommissionens vandfacilitet, det nederlandske FMO og 
Agence Française de Développement. Bæredygtigheden og den økonomiske overkomme
lighed sikres gennem en kombination af finansiering med midler tilvejebragt på gunstige 
vilkår, lempelige lovrammer (især vedrørende takster og institutionel autonomi), god plan
lægning og lovmæssig regulering af den private sektors deltagelse i forsyningen samt ind
dragelse af ikkestatslige organisationer på leveringsstedet.
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institutioner en fælles hensigtserklæring om 
oprettelsen af en trustfond til støtte for regionale 
infrastrukturer i Afrika. Gennem denne trustfond, 
der ligeledes vil være åben for bidrag fra med-
lemsstaterne, agter Europa-Kommissionen ind-
ledningsvis at yde tilskud på indtil 60 mio EUR i 
form af rentegodtgørelser i forbindelse med lån 
fra EIB på ca. 260 mio EUR. 

Tilsvarende er der gjort store fremskridt med gen-
nemførelsen af projekter i Etiopien, Madagaskar 
og Mozambique, hvori der indgår EIB-lån kom-
bineret med teknisk bistand og tilskud fra AVS-
EU-vandfaciliteten, der blev oprettet i 2004 for at 
fremme og støtte investeringer i vandsektoren i 
AVS-landene. Desuden vil en ny særlig EIB-ordning 
for forberedelse af vandprojekter på � mio EUR i 
de næste tre år finansiere forberedelsen af mindst 
otte vand- og kloakprojekter i AVS-landene. 

Endvidere har Europa-Kommissionen anmodet 
EIB om rådgivning i forbindelse med gennem-

førelsen af sin anden risikokapitalfacilitet i Syd-
afrika, et målrettet sektorprogram på 50 mio 
EUR over fem år. Programmet er en videreførelse 
af den vellykkede risikokapitalfacilitet, der blev 
iværksat i 2002 med EIB’s deltagelse, og formålet 
er at tilvejebringe egenkapital og kvasiegenkapi-
tal til mindre og mellemstore virksomheder, som 
ejes af historisk ugunstigt stillede personer i Syd-
afrika. EIB får til opgave at rådgive Europa-Kom-
missionen om udformningen og oprettelsen 
af faciliteten og derefter deltage i den tekniske 
bedømmelse og godkendelse af forslagene til 
investeringer uden at engagere sig i selve den 
finansielle forvaltning af midlerne.

Fremtidsudsigter

Cotonouaftalen, der blev indgået i juni 2000 for en 
20-årig periode, er bilagt protokoller med en løbe-
tid på hver fem til seks år. Den første protokol, som 
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Asien og Latinamerika
Bevilgede lån i 2006

Mio EUR

I alt

Latinamerika 240

Colombia 100

Brasilien 40

Ecuador 40

Peru 40

Honduras 20

Asien 243

Sri Lanka 120

Maldiverne 50

Vietnam �8

Pakistan �5

Asien og Latinamerika 483

dækkede perioden 200�-2007, udløber snart. I 
den anden protokol for perioden 2008-201� er der 
afsat yderligere 1,1 mia EUR til investeringsfacili-
teten og 2 mia EUR af Bankens egne midler, hvor-
til kommer et nyt rammebeløb på 400 mio EUR til 
rentegodtgørelser og teknisk bistand. Ifølge de 
nye eksterne mandater vil der stå 900 mio EUR til 
rådighed for projekter i Sydafrika fra 2007 til 201�.

I de kommende år vil Banken lægge hovedvæg-
ten på infrastrukturer og de finansielle sektorer. 
Inden for infrastrukturer agter den at fokusere 
på grundlæggende investeringer, f.eks. i energi-, 
vand- og kloakprojekter. Desuden vil projekter i 
den private sektor og regionale initiativer – dvs. 
projekter, som involverer eller påvirker mere end 
et land – også blive prioriteret højt. 

EIB’ aktivitet i Asien og Latinamerika

EIB’s mandat for långivning i Asien og Latiname-
rika i perioden 2000-2006 åbnede mulighed for 
ydelse af lån på indtil 2 480 mio EUR til investerin-
ger af gensidig interesse for EU og modtagerlan-
det. Formålet var at støtte økonomisk samarbejde. 
Ultimo 2006 havde Banken udlånt 2 425 mio EUR.  
I 2006 udlånte EIB i alt 48� mio EUR, heraf 240 mio 
EUR i Latinamerika (Brasilien, Colombia, Ecuador, 
Honduras og Peru) og 24� mio EUR i Asien (Paki-
stan, Vietnam, Sri Lanka og Maldiverne). 

I Latinamerika indgik Banken en aftale om et 
lån på 20 mio EUR til Central American Bank for 
Economic Integration med henblik på anlæg-
get af den honduranske vejkorridor mellem 
Atlanterhavs- og Stillehavskysten. Projektet ind-
går i initiativet Plan Puebla-Panama, en regional 
handlingsplan for forbedring af de grænseover-
skridende infrastrukturer i Centralamerika og 
Mexico. Andre udlån gik til projektering og 
modernisering af digitale mobilnet i Colombia, 
Ecuador og Peru samt til investeringer i Miche-
lins dækfabrikker i Brasilien.

I Asien bidrog EIB til EU’s og den internationale 
indsats for at afbøde følgerne af naturkatastro-
ferne i området, især gennem ydelse af lån til 
genopbygningen efter havbølgen i Maldiverne 
og Sri Lanka. I Pakistan gik et lån til opførelsen af 
en cementfabrik. Dette projekt har betydning for 
genopbygningen efter det jordskælv, der ramte 
landet i oktober 2005. I Vietnam finansierede 
Banken Metro Cash & Carrys opførelse af selvbe-
tjeningsengrosforretninger. 

Siden Banken indledte sin långivning i landene 
i Asien og Latinamerika i 199�, har den ydet 
knapt 100 lån på i alt 4 762 mio EUR til forskel-
lige projekter, nemlig 55% i Latinamerika og 
45% i Asien. 

Det nye mandat for Asien og Latinamerika

Ifølge det nye mandat for perioden 2007-201� 
kan Banken udlåne indtil �,8 mia EUR i partner-
landene i Asien og Latinamerika, hvilket udgør 
en stigning i forhold til det tidligere mandat. Det 
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nye mandat er opdelt i to vejledende lofter for 
långivningen i Latinamerika og Asien på hen-
holdsvis 2,8 mia og 1 mia EUR. 

Mandatets sektorale og geografiske dækning er 
blevet udvidet, således at EIB bedre kan støtte EU’s 
samarbejdsstrategi i Asien og Latinamerika. Især 

5�
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kan Banken nu finansiere projekter, der bidrager 
til at skabe et bæredygtigt miljø, derunder afbød-
ning af klimaforandringer, eller projekter, der sikrer 
EU’s energiforsyning. Endelig agter Banken fort-
sat at støtte EU’s tilstedeværelse i de pågældende 
lande via udenlandske direkte investeringer samt 
overførsel af teknologi og knowhow.

EIB’s reaktion på naturkatastroferne i Asien

Ca. to tredjedele af Bankens udlån i Asien i 2006 gik til genopbygning og rehabilitering i de 
lande, som var blevet ramt af naturkatastrofer. 

Ud over de tragiske tab af menneskeliv voldte det jordskælv og den havbølge, der ramte 
landene i Det Indiske Ocean den 26. december 2004, med deres voldsomhed også betyde
lige ødelæggelser på  tusindvis af kilometer kystareal, hvorved over en million mennesker 
blev hjemløse, og der blev anrettet store skader på infrastrukturer.

I 2005 stillede Banken et globallån på 50 mio EUR på særlig gunstige vilkår til rådighed 
for mindre og mellemstore investeringer i tilknytning til havbølgen i Aceh og det nordlige 
Sumatra i Indonesien. Desuden ydede den hjælp til Maldiverne i 2006 efter den fornødne 
udvidelse af det eksisterende mandat for Asien og Latinamerika, idet landet indtil da ikke 
var omfattet. I Maldiverne fokuserede Banken på turistsektoren, som er en grundpille i lan
dets økonomi, nemlig gennem ydelse af et globallån på 50 mio EUR til fordel for feriebyer og 
hoteller i den private sektor, som blev ramt af havbølgen. I Sri Lanka stillede EIB et globallån 
til rådighed med to vinduer, et med rentegodtgørelser fra centralbanken, og et på Bankens 
normale vilkår. Der blev afsat 20 mio EUR med rentegodtgørelser og i den lokale valuta til 
mindre investeringer, som gennemføres af direkte havbølgeramte låntagere. Endelig gik  
50 mio EUR i større beløb til låntagere, som var direkte eller indirekte ramt. 

Den anden store naturkatastrofe i Asien, som fik EIB til at yde finansiel støtte i 2006, var 
jordskælvet i Pakistan i oktober 2005. Efter jordskælvet medførte genopbygningen af huse 
og infrastrukturer en væsentlig stigning i efterspørgslen efter cement i Pakistan. På denne 
baggrund finansierede EIB et nyt cementprojekt i Khaipur med et lån på 35 mio EUR for at 
øge udbuddet og fremme genopbygningen.
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En låntagningsstrategi, der skaber merværdi 
for kunderne

Banken lagde fortsat stor vægt på at udnytte sin finansielle styrke – som er baseret på 
opbakningen fra dens ejere, nemlig EU’s medlemsstater – bedst muligt for at tilvejebringe 
sine midler på de bedst mulige vilkår og således skabe merværdi for kunderne. Med denne 
målsætning fastholdt Banken en konsekvent strategi for middeltilvejebringelse, der inde-
bar såvel kontinuitet som innovation i dens benchmarkprogrammer og skræddersyede 
emissioner. Resultaterne kom udlånskunderne til gode både i EU og på de lokale udvik-
lingsmarkeder, som Bankens aktiviteter henvender sig til.

rejst i EUR (10,6 mia), fulgt af USD (omregnet  
9,7 mia EUR) og GBP (omregnet 8 mia EUR). 

En række innovationer og særlige forhold ken-
detegnede aktiviteten i kernevalutaerne i 2006. 
I EUR, hvori Banken rejste i alt 17,4 mia EUR (gen-
nem benchmarks og målrettede emissioner), 
skete der fortsat en proaktiv tilpasning til vig-
tige statslige emissionskendetegn, deriblandt en 
emissionsstørrelse på 5 mia EUR for EARN-bench-

Låntagningen på 48 mia EUR svarede til sidste 
års. Der blev tilvejebragt midler i det rekordstore 
antal af 24 valutaer, heriblandt seks syntetiske. 
Den stigende efterspørgsel efter ikkekernevalu-
taer (især australske dollar), gjorde det muligt at 
rejse 8 mia EUR mod 6 mia i 2005. Kernevaluta-
erne (EUR, GBP og USD) udgjorde dog stadigvæk 
hovedparten, nemlig 40 mia EUR (44 mia EUR  
i 2005).

Markedets positive modtagelse af Bankens stra-
tegi for middeltilvejebringelse afspejlede sig i 
EuroWeeks rundspørge, hvor markedsdeltagerne 
kårede Banken til den “mest overbevisende” og 
“mest innovative” låntager samt til den bed-
ste låntager i gruppen “supranationale/agenter” 
for tredje år i træk. Banken blev ligeledes valgt 
til den “mest spændende og mest ambitiøse  
låntager i de kommende år” 

Kernevalutaer – en innovativ kvasistatslig 
låntager

Benchmarkprogrammer i kernevalutaerne euro 
(EUR), pund sterling (GBP) og amerikanske dol-
lar (USD) styrkede Bankens enestående position 
som kvasistatslig emittent af benchmarks i flere 
valutaer. Disse emissioner er fortsat en hjørne-
sten i Bankens program for omkostningseffektiv 
finansiering og muliggjorde tilvejebringelse af 
omregnet 28 mia EUR (59% af den samlede mid-
deltilvejebringelse). Heraf blev det største beløb 

Bankens låntagningsprogram inden  
swaps 2002-2006: 
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markemissioner (1�) – idet der blev udbudt to nye 
forretninger på 5 mia EUR med en løbetid på 
henholdsvis 5 og 10 år. Det satte Banken i stand 
til at give fordelene ved de europæiske kvasi-
statslige obligationers gode præstationer i 2006 
videre til sine låntagere. Den yderligere fokuse-
ring på kvasistatslig likviditet fremgik ligeledes 
af forhøjelsen af EARN-emissionen 2008 med 
580 mio gennem en auktionsbaseret procedure 
for obligationstildeling. Banken er fortsat ene  
om at supplere de statslige låntagere med bench-
markemissioner i globalt format på 5 mia EUR 
med løbetider på mellem � og �0 år. 

Et særligt højdepunkt for de målrettede struk-
turerede emissioner i EUR (der i alt indbragte 
6,9 mia EUR) var den emission, der for første 
gang nogensinde blev udbudt til offentlighe-
den i alle 12 lande i eurozonen (European Pub-
lic Offering of Securities,  EPOS). Det drejede sig 
om en emission af et struktureret obligations-
lån på 1 mia EUR, som er bundet til inflationen 
i eurozonen. Dette var praktisk gennemførligt 
takket være den pasmekanisme, der er opret-
tet ved EU’s prospektdirektiv (14). Det var første 
gang, pasmekanismen blev anvendt i den stør-
relsesorden på obligationsmarkedet. Denne 
emission er således et betydningsfuldt bidrag 
til udviklingen af kapitalmarkederne i EUR. 

I GBP fastholdt Banken sin position som det 
førende alternativ til statsobligationer med 
et samlet udestående i GBP ultimo 2006 på 
omregnet ca. 10% af det ikkestatslige GBP-mar-
ked. I denne valuta rejste Banken i alt 5,7 mia 
GBP (8,4 mia EUR). Der blev gennemført for-
retninger i 15 forskellige benchmarkløbetider 
helt til 2054, hvilket var det største spænd af 
løbetider for ikkestatslige emissioner. Der blev 
ligeledes oprettet to nye benchmarklinjer med 
løbetider på henholdsvis � og 10 år. Blandt de 
strukturerede forretninger udbød Banken en 
ny emission og øgede den eksisterende inflati-
onsbundne emission med udløb i 2016 med i 
alt 297 mio GBP.

I USD rejste Banken i alt 17,6 mia USD (14,2 mia 
EUR), hvilket gjorde den til en af de største ikke-
amerikanske emittenter i denne valuta. Den 
emitterede fem globale benchmarks med alle de 
vigtigste løbetider, nemlig �, 5,10 (to gange) og 
�0 år. Sidstnævnte forlængede Bankens kurve helt 
ud til de �0 år og blev derved den første bench-
markemission inden for denne del af kurven, 
siden det amerikanske finansministerium gen-
indførte “long bonds”. Den anden nye emission i 
USD på � mia med en løbetid på 10 år var den 
største forretning med denne løbetid, der blev 
gennemført af en ikkeamerikansk AAA-låntager, 
og understregede derved EIB’s likviditetsstyrke. 
Banken emitterede desuden to eurodollarobliga-
tionslån med en løbetid på 7 år på henholdsvis  
1 mia og 1,5 mia USD. Sidstnævnte blev den stør-
ste eurobond i denne kategori af aktiver dette 
år. De strukturerede forretninger beløb sig til  
1,4 mia USD (1,2 mia EUR).

Valutaspredning 

Uden for de tre kernevalutaer tilvejebragte Ban-
ken omregnet 8 mia EUR i yderligere 15 valutaer. 
Desuden udbød den emissioner i yderligere seks 
syntetiske valutaer (opført under andre beta-
lingsvalutaer), på 0,6 mia EUR. Den største kilde 
til vækst blandt ikkekernevalutaerne var austral-
ske dollar (AUD), og de tre valutaer blandt ikke-
kernevalutaerne, der bidrog mest, var AUD  
(1,8 mia EUR), japanske yen, JPY, (1,� mia EUR) og 
tyrkiske lira, TRY, (1,1 mia EUR), som hver bidrog 
med omregnet mere end 1 mia EUR.

Udviklingsfremmende virkninger

Udviklingsfremmende arbejde i de nye medlems-
landes, de tiltrædende landes/tiltrædelseslande-
nes og EU-partnerlandenes valutaer indtog fortsat 
en fremtrædende plads. Låntagningen i disse og 

En låntagningsstrategi, der skaber merværdi for kunderne

(13) Euro Euro Area Reference Notes.
(14) Dette direktiv fastsætter en effektiv 
pasmekanisme for prospekter i EU’s 
medlemsstater: Et prospekt, der er 
godkendt af den kompetente myndig
hed i en medlemsstat (“hjemlandets 
kompetente myndighed”), kan anven
des som et gyldigt prospekt i enhver 
anden medlemsstat (“værtslandet”) 
uden krav om yderligere prospektgod
kendelse (“gensidig anerkendelse”).
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Uden for Europa fremmede Banken i høj grad 
udviklingen i partnerlandene i Middelhavsområ-
det og Afrikas valutaer. Af særlig interesse var Ban-
kens første emission i egyptiske pund (EGP) – som 
på dette marked også var den syntetiske emission 
med den længste løbetid – og emissionerne i Bot-
swana pula (BWP) og Namibiske dollar (NAD), som 
begge var de første fra en international emittent 
(i syntetisk format). Desuden fastholdt Banken sin 
fremtrædende rolle i sydafrikanske rand (ZAR), 
hvori den rejste 2,8 mia ZAR (�12 mio EUR). Som 
led heri blev 8%-emissionen i ZAR med udløb i 
januar 201� forøget til 4,5 mia ZAR, hvilket gjorde 
den til den største og mest likvide eurorandobli-
gation. Endelig udbød Banken sin første synteti-

de andre valutaer, der anvendes i de lande, som 
Bankens långivning er rettet mod, tjener til at 
fjerne valutarisikoen i de tilfælde, hvor låntagnin-
gen og genudlåningen kan kombineres. 

Blandt de nye medlemsstaters og tiltrædelses-
landenes valutaer var der stadig størst efter-
spørgsel efter tyrkiske lira, hvori Banken rejste 
omregnet 1,1 mia EUR og fortsatte med at 
opbygge sin likviditets- og afkastkurve. I bulgar-
ske leva (BGN) udbød Banken sin første emission 
med variabel rente. Desuden udbød den emis-
sioner i yderligere tre valutaer fra denne region 
(tjekkiske koruna (CZK), ungarske forint (HUF) 
and polske zloty (PLN).

Indgåede aftaler om låntagning og optagne lån i 2006 (*) og  2005

Mio EUR

Inden swaps Efter swaps

2006 2005 2006 2005

EUR 17 4�9 �6,�% 19 �11 �8,8% �1 820 66,2% �2 179 64,6%

CZK 18 0,0% 18 0,0% 19 0,0%

DKK 2�5 0,5% 2�5 0,5%

GBP 8 �92 17,5% 10 057 20,2% � 067 6,4% � 096 6,2%

HUF 110 0,2% 222 0,4% 97 0,2% 5� 0,1%

PLN �2 0,1% 7� 0,1% �2 0,1% 49 0,1%

SEK �09 0,6% 174 0,4% �09 0,6% 468 0,9%

EU i alt 26 5�5 55% 29 8�8 60% �5 577 74% �5 864 72%

AUD 1 840 �,8% 692 1,4%  

BGN 102 0,2%

CHF 70� 1,5% 709 1,4% 259 0,5% 

HKD 101 0,2%

ISK 501 1,0% 162 0,�%

JPY 1 277 2,7% 1 �52 2,7%  

MXN 18� 0,4%

NOK 424 0,9% �8 0,1% 88 0,2% �8 0,1% 

NZD 9�� 1,9% 1 077 2,2%  

TRY 1 095 2,�% 1 222 2,5%  

USD 14 225 29,6% 14 �09 28,7% 12 �05 25,6% 1� 581 27,�%

ZAR �12 0,7% 219 0,4% 80 0,2% 6� 0,1%

Uden for EU i alt 21 515 45% 19 962 40% 12 47� 26,0% 1� 941 28,0

TOTAL 48 050 100% 49 800 100% 48 050 100% 49 805 100%

(*) Tilvejebragt ifølge den samlede låntagningsbemyndigelse for 2006, deraf præfinansiering på 2,9 mia EUR i 2005.
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med en løbetid på �0 år, hvilket var den læng-
ste på udstedelsestidspunktet. På det dan-
ske kronemarked (DKK) emitterede Banken en 
“blåstemplet” 2%-obligation med den læng-
ste løbetid (2,6 mia DKK, 2% til juni 2026) for 
at imødekomme investorernes efterspørgsel 
efter langfristede produkter med skattefordele 
på et delmarked, der støttes af staten. I sven-
ske kroner (SEK) lancerede Banken den første 
inflationsbundne obligation på det internatio-
nale marked fra en supranational låntager (på  
1,5 mia SEK med udløb i 2020). Banken var des-
uden aktiv på det islandske kronemarked (ISK) 
og det norske kronemarked (NOK). I alt tilve-
jebragte Banken omregnet 2,2 mia EUR i alle 
“andre europæiske valutaer” tilsammen.

Vækst i Asien og Stillehavet

EIB styrkede sin rolle som fremtrædende emit-
tent på markederne i Asien og Stillehavet, hvor 
den rejste i alt omregnet 4,2 mia EUR. I austral-
ske dollar nåede Banken den største vækst og 
det største emissionsomfang i ikkekerneva-
lutaer (�,0 mia AUD mod 1,2 mia AUD i 2005) 
og blev dermed den største (udenlandske) 
kangarooemittent. På dette marked udbød 
Banken den første inflationsregulerede Kanga-
roobligation, en indeksreguleret obligation på  
250 mio AUD med udløb i 2020. Desuden rejste 
den omregnet 0,9 mia EUR på det newzealand-
ske dollarmarked (NZD). Særlig bemærkelses-
værdig inden for japanske yen (JPY) var den 
20-årige globale JPY-emission på 50 mia JPY, 
som på udbydelsestidspunktet var den ene-
ste 20-årige benchmark med løbende kupon 
fra en kvasistatslig emittent på de internatio-
nale markeder. I Hong Kong dollar (HKD) emit-
terede Banken en 2-årig obligation på 1 mia 
HKD, hvilket var den første supranationale for-
retning, efter at lovgivningen i Hong Kong blev 
lempet, så den tillader emissioner med løbeti-
der på under � år. 

“Sådan køber man Europa”
Et billede af EIB som emittent

Bankens ejerkreds af EUstater danner grundla
get for dens uovertrufne kreditkvalitet og bety
der, at EIBobligationer kan ses som en “måde at 
købe Europa på”.

➾  At EIB ejes af alle EUstaterne, betyder, at dens 
obligationer udgør en enestående og diversi
ficeret investering i kvasistatslige papirer.

➾  Bankens kreditværdighed vurderes til AAA af 
de tre førende kreditvurderingsbureauer, der 
alle har stabile forventninger til EIB.

➾  Den strategiske tilgang til markederne, der i 
høj grad fokuserer på likviditet og transpa
rens, kombinerer omfattende benchmarkpro
grammer i Bankens tre kernevalutaer (EUR, 
GBP og USD) med skræddersyede emissioner 
i en lang række valutaer og under forskellige 
former.

➾  EIB er blandt de største og hyppigste lånta
gere på de internationale kapitalmarkeder. 
I 2006 udbød den emissioner på i alt 48 mia 
EUR.

Historisk set har Banken bidraget til at udvikle 
kapitalmarkederne i nye EUmedlemsstaters, de 
tiltrædende landes/tiltrædelseslandenes og part
nerlandes valutaer. Her kan emissioner i lokale 
valutaer fremme udviklingen i udlånsaktiviteten.

ske emission i indonesiske rupiah (IDR) samt flere 
emissioner i syntetisk format i brasilianske real 
(BRL) og i russiske rubler (RUB).

Innovation på markederne for andre 
europæiske valutaer

Banken udbød en ny benchmark i schweizi-
ske franc (CHF), en emission på �00 mio CHF 
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Virksomhedsledelse

Philippe Maystadt 
og Danuta Hübner, 
medlem af Europa-

Kommissionen
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Instrumenter og initiativer i Unionen

Et intensivt samarbejde mellem Europa-Kommis-
sionen og EIB førte i 2006 til iværksættelsen af 
nye fælles finansieringsinstrumenter og -ordnin-
ger for perioden 2007-201�. Unionen råder over 
flere budget- og EIB-midler end nogensinde til 
støtte for sine politikker takket være den løfte-
stangseffekt, der udgår fra kombinationen af 
EU’s budget og de 48 mia EUR, som EIB hvert år 
rejser på kapitalmarkederne. 

EIB-Gruppen har styrket sine procedurer for 
samarbejdet med Europa-Kommissionen gen-
nem iværksættelsen af tre nye fælles initiati-
ver, der skal sætte medlemsstaterne i stand til 
at gøre øget brug af de europæiske struktur-
fonde – hvis beløb er blevet markant forhøjet til 
�08 mia EUR for perioden 2007-201�. Der er nu 
åbnet mulighed for at afsætte dele af struktur-
fondsmidlerne til finansieringstekniske formål, 
der fremmer mindre og mellemstore virksom-
heder samt mikrovirksomheder (JEREMIE), såvel 
som til social udvikling i byområder (JESSICA). 
Det tredje initiativ (JASPERS) – som finansieres 
af Europa-Kommissionen, EIB-Gruppen og EBGU 
– tilbyder gratis teknisk bistand til udvælgelsen 
og gennemførelsen af infrastrukturprojekter i 
de nye medlemslande, som har adgang til finan-
sieringsbidrag fra strukturfondene. Der er alle-
rede blevet udpeget adskillige projekter inden 
for rammerne af disse ordninger. Den tekniske 
bistand indebærer ingen forpligtelse til at søge 
finansiering fra EIB eller EBGU. 

Tilsvarende har EIB og Europa-Kommissionen 
i fællesskab søgt at fremskynde gennemførel-
sen af det ambitiøse program for transeuropæi-
ske net for transport og energioverførsel ved at 
oprette en ordning for struktureret finansiering 
og en garantifond for transeuropæiske net, der 
skal lette finansieringen af projekter med en høj 
risikoprofil. Disse to finansielle instrumenter skal 
fungere som katalysator med henblik på at til-
trække indtil 20 mia EUR i yderligere offentlig 
eller privat finansiering til transeuropæiske net.

For at støtte indsatsen til fordel for innovation, 
forskning og udvikling i Unionen opretter EIB 
og Europa-Kommissionen en ny forskningsord-
ning på 1 mia EUR, som skal samfinansieres af 
Banken og det 7. rammeprogram for forskning 
og udvikling. Også dette finansielle instrument 
vil tillade en højere risiko og gøre det muligt at 
tilvejebringe privat kapital til projekter af betyd-
ning for EU’s industrielle konkurrenceevne. Dette 
instrument, som Det Europæiske Råd udtrykte 
ønske om på mødet i december 2005, vil kunne 
tilvejebringe yderligere midler på indtil 10 mia 
EUR i perioden 2007-201�.

Samtidig er EIF rede til på ny at øge støtten til 
mindre og mellemstore virksomheder med en 
kapitalforhøjelse – som er under forberedelse – 
og ved at stille yderigere 1,1 mia EUR til rådighed 
for udbredelse af innovative finansielle produk-
ter – især til fordel for etablering af mindre og 
mellemstore virksomheder – nemlig ifølge ram-
meprogrammet for konkurrenceevne og innova-
tion for 2007-201�.

Når rammerne for EIB’s aktivitet i og uden for Den Europæiske Union skal fastlægges, 
er det vigtigt, at det sker i dialog med de europæiske institutioner, der drøfter og ved-
tager EU’s politik. I 2006 forberedte Europa-Kommissionen og EIB Rådets drøftelser og 
afgørelser, som vil målrette Bankens aktivitet i de kommende år. EIB deltager i Økofin-
Rådets møder og udveksler jævnlig synspunkter med Europa-Parlamentet.

Konstruktivt samarbejde med EU og andre 
finansieringsinstitutioner
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Konstruktivt samarbejde med EU og andre finansieringsinstitutioner

Udvikling og samarbejde uden for EU

2006 var desuden et vigtigt år for EIB, fordi Rådet 
vedtog nye mandater for dens aktivitet i partner-
landene uden for Unionen. Den agter således 
at udlåne indtil 27,8 mia EUR i perioden 2007-
201� med garanti fra EU-budgettet. Endvidere 
har Europa-Kommissionen og EIB  oprettet en ny 
trustfond med henblik på finansiering af infra-
strukturer i de afrikanske lande syd for Sahara. 

For at sikre, at EIB’s og EU’s finansieringsvirksom-
hed med budgetmidler uden for EU er effektiv og 
konsistent, vil den også blive koordineret meget 
nøje med andre finansieringsinstitutioner, som 
er aktive i det samme område. Med dette formål 

Økofin-Rådet 2006 
under Østrigs 
formandskab

indgik EIB i 2006 aftaler med Agence française de 
développement, Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
European Development Finance Institutions – en 
sammenslutning af 14 bilaterale udviklingsban-
ker – EBGU og Verdensbanken. Europa-Kommis-
sionen var ofte part i disse aftaler.

Samarbejde med andre internationale finansie-
ringsinstitutioner har ligeledes ført til nye ini-
tiativer på miljøområdet, især oprettelsen af 
CO

2
-kreditfonde til håndtering af klimaforandrin-

ger, og til et fælles charter vedrørende europæi-
ske principper på miljøområdet, som skal gælde 
for finansiering af projekter både i og uden for 
Den Europæiske Union. Fælles finansiering af pro-
jekter uden for EU har længe fundet sted, men de 
nye aftaler vil styrke dette samarbejde.
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Offentliggørelse af information 

Offentliggørelse af information er en integre-
rende del af Bankens forpligtelse til at sikre trans-
parens. Den 28. marts 2006 godkendte Bankens 
bestyrelse en revideret offentliggørelsespoli-
tik, som bringer Bankens informationspolitik fra 
2002 i overensstemmelse med dens gældende 
standarder for transparens og samtidig tager 
højde for de europæiske politiske initiativer og 
internationale principper. For at give interessen-
terne mulighed for at bidrage til revideringen af 
offentliggørelsespolitikken blev der afholdt et 
offentligt samråd. Det foregik i to runder og resul-
terede i et omfattende input fra interessenterne. 
EIB anlagde en fleksibel tilgang til tidsplanen og 
procedurerne for at sikre et så omfattende sam-
råd som muligt. Resultaterne blev positivt mod-
taget både af deltagerne og af Banken selv. Der 
blev offentliggjort en redegørelse for samrådet 
med dels en kortfattet beskrivelse af samrådets 
gennemførelse, dels alle interessenternes bidrag 
og Bankens begrundede holdninger til, i hvilket 
omfang de blev taget i betragtning. 

Den nye offentliggørelsespolitik er baseret på 
princippet om offentliggørelse, hvilket betyder, 
at al information, som Banken ligger inde med, 
vil blive offentliggjort efter anmodning, med-
mindre der er en tvingende grund til ikke at 
offentliggøre den. Da EIB er en bank, er der dog 
visse grænser for dens offentliggørelse af infor-
mation, som er beskrevet i Bankens politik. En 
formel gennemgang af denne politik vil finde 
sted hvert tredje år. Banken vil endvidere gen-
nemgå politikken ud fra et juridisk perspektiv i 
første halvår 2007 med henblik på anvendelse af 
bestemmelserne i Århusforordningen om anven-

delse af Århuskonventionens bestemmelser om 
adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesska-
bets institutioner og organer. 

To vigtige veje til offentlig adgang til infor-
mation er EIB’s netsted, som havde ca. � mil-
lioner besøgende i 2006, og dens infoskranke, 
som behandlede omkring �0 000 anmodninger 
om information fra en række interessentgrup-
per. Projektkøen, som indgår i projektfortegnel-
sen på Bankens netsted, spiller en særlig vigtig 
rolle i offentliggørelsespolitikken. Banken har 
således forpligtet sig til at offentliggøre kortfat-
tede oplysninger på netstedet om de projek-
ter, den overvejer at finansiere. Alle projekter 
skal offentliggøres inden bestyrelsens godken-
delse, medmindre berettigede fortroligheds-
mæssige grunde er til hinder derfor, hvilket kan 
være tilfældet for projekter i den private sektor. 
Når et projekt kræver en miljøkonsekvensvurde-
ring, bestræber Banken sig på at indsætte et link 
i netstedets projektkø til det ikketekniske sam-
mendrag af miljøkonsekvensvurderingen og – 
for projekter uden for EU – til pendanten til det 
ikketekniske sammendrag og en miljøerklæring. 
Efter bestyrelsens godkendelse og låneaftalens 
underskrivelse opføres alle finansierede projek-
ter i årsberetningen.

Forbindelserne med civilsamfundets 
organisationer

EIB’s forbindelser med civilsamfundets organi-
sationer, derunder de ikkestatslige organisatio-
ner og andre interessegrupper, bygger på den 

Åbenhed og transparens er af afgørende betydning for at kunne opretholde og styrke 
EIB’s troværdighed og ansvarlighed over for interessenterne og alle borgere i og uden 
for Europa.

Transparens og ansvarlighed
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Transparens og ansvarlighed

erkendelse, at disse organisationer kan levere et 
værdifuldt input til udformningen af dens poli-
tikker. De kan ligeledes bidrage til at gøre Ban-
ken mere bevidst om lokale anliggender og give 
nyttige oplysninger om projekter. 

En civilsamfundsenhed i EIB’s hovedafdeling for 
kommunikation koordinerer Bankens kontakter 
med de ikkestatslige organisationer og andre 
interessegrupper. Den sikrer konsistens og kva-
litet i kommunikationen og engagerer sig aktivt 
i civilsamfundet. Internt i Banken sørger denne 
enhed for koordinering af kontakter og anliggen-
der i forbindelse med civilsamfundet og afhol-
der desuden, sammen med hovedafdelingen for 
menneskelige ressourcer og eksterne eksperter, 
interne bevidstgørelses- og kapacitetsopbyg-
ningsprogrammer for de ansatte om Bankens 
samspil med civilsamfundet.

Samspillet med civilsamfundets organisationer 
var i 2006 karakteriseret ved en række nye samar-
bejdsformer. Først og fremmest indledte EIB part-
nerskaber med specialiserede organisationer, hvis 
konkrete målsætninger Banken deler, f.eks. EU’s 
Lissabondagsorden, varig udvikling, miljøbeskyt-
telse eller fattigdomsbekæmpelse. Banken under-
skrev ligeledes en aftale om biodiversitet med 
Den Internationale Union for Bevarelse af Naturen 
og Naturressourcerne, IUCN, der danner rammen 
om fælles initiativer og samarbejde om biodiversi-
tetsaspektet af EIB’s aktiviteter. IUCN stiller således 
sin sagkundskab til rådighed i forbindelse med 
Bankens initiativer, politikker og strategier såsom 
i form af gennemgang af retningslinjer for rettidig 
omhu eller bistand til overvågning af visse aspek-
ter af de EIB-finansierede projekter. IUCN bidra-
ger desuden til  Bankens interne programmer for 
videreuddannelse og bevidstgørelse i spørgsmål 
om biodiversitet. 

Endnu en vigtig udvikling, som har styrket kva-
liteten af forbindelserne med civilsamfundets 
organisationer, er EIB’s nye praksis med offent-
ligt samråd om udvalgte politikker, strategier og 

retningslinjer. Efter succesen med det offentlige 
samråd om EIB’s offentliggørelsespolitik vil der i 
2007 blive iværksat en lignende gennemgang af 
Bankens politikker, retningslinjer og procedurer 
for bekæmpelse af korruption, svig, hvidvaskning 
af penge og finansiering af terrorisme.

EIB er desuden opsat på at bevare og forbedre 
sine kontakter med kritiske ikkestatslige organi-
sationer, der beskæftiger sig med emner med for-
bindelse til Bankens aktiviteter. Kontakten med 
disse organisationer er blevet styrket i de senere 
år, og der er kommet en dialog i stand. Det under-
streges af Bankens deltagelse i disse organisa-
tioners arrangementer vedrørende emner med 
forbindelse til EIB, såsom en konference om en 
uafhængig compliance- og klagefunktion for 
Banken, som CEE Bankwatch Network og andre 
ikkestatslige organisationer afholdt i Bruxelles i 
november 2006.

Som led i de regelmæssige workshopper for 
ikkestatslige organisationer og andre civilsam-
fundsorganisationer afholdt Banken to work-
shopper i 2006. Forårsworkshoppen i Bruxelles 
beskæftigede sig med forskning, udvikling og inno-
vation inden for rammerne af  Lissabonprocessen, 
styrkelse af humankapitalen samt civilsamfundets 
rolle i Bankens projektcyklus. Efterårsworkshoppen 
i Berlin omhandlede emner vedrørende trekanten 
miljø, klimaforandring og energi. Virksomhedsan-
svar var også på dagsordenen.

I 2006 modtog Banken over 100 forespørgsler og 
anmodninger fra ikkestatslige organisationer om 
offentliggørelse af information. En tredjedel af disse 
drejede sig om vejtransportprojekter, hovedsagelig 
i de nye medlemslande og kandidatlandene.

Revision, kontrol og evaluering

Som et led i sin forpligtelse til ansvarlighed 
over for omverdenen er alle Bankens aktivite-



Aktivitetsberetning 2006 6� EIB-Gruppen

Transparens og ansvarlighed

Kontakten udadtil

Som en del af sin kommunikationsstrategi offentliggjorde Banken i 2006 en 
bred vifte af rapporter og brochurer omhandlende lande, sektorer og temaer 
foruden årsberetninger og evalueringer. De blev udgivet på EUsprog og 
andre sprog, hvor dette var relevant. Desuden bestræber Banken sig løbende 
for, at dens netsted er informativt og opdateret. Personlige kontakter er dog 
ikke gået af mode. Tværtimod deltog medlemmer af direktionen og over
ordnede ansatte i utallige arrangementer organiseret af EU, nationale myn
digheder eller erhvervsorganisationer om særlige emner med det formål at 
synliggøre Bankens aktivitet og den finansielle støtte, den kan tilbyde.

Endvidere var Banken til stede ved cirka 30 udvalgte større arrangementer 
med en stand, hvor alle relevante oplysninger om Banken var tilgængelige. 
Det var f.eks. tilfældet ved Carbon Expo i Køln og Grøn Uge i Bruxelles i maj 
2006, Carbon Expo i Peking og den europæiske uge for regioner og byer i 
Bruxelles i oktober samt ved de europæiske udviklingsdage i november, lige
ledes i Bruxelles.

Desuden modtages interesserede grupper med relevant baggrund gerne i 
Luxembourg og i Bankens eksterne kontorer. Ca. 2 200 studerende, akademi
kere, højtstående politiske beslutningstagere, diplomater og lokale politikere 
fra over 40 lande besøgte således Bankens hovedsæde i Luxembourg i 2006. 

Indeværende år (2007), hvor 50årsdagen for undertegnelsen af Romtrak
taten fejres, vil være en enestående lejlighed til at få et bredere publikum i 
tale, når Banken deltager i festlighederne sammen med de øvrige EUinstitu
tioner, derunder i forretningsmæssige og politiske topmøder og konferencer. 
EIB agter at benytte sin egen 50årsdag i 2008 til ikke at se tilbage på de tidli
gere resultater, men at se fremad og fremhæve sin rolle som EU’s bank i bor
gernes tjeneste. En række eksterne arrangementer, publikationer og andre 
oplysningsaktiviteter vil fokusere på transparens, moderne virksomhedsle
delse, nye udlånsprodukter og Bankens merværdiskabelse via dens forret
ninger såvel i som uden for Den Europæiske Union. Indvielsen af EIB’s nye 
bygning ved siden af hovedkvarteret i Luxembourg er planlagt til at falde 
sammen med styrelsesrådets årsmøde i juni 2008 og bliver et af højdepunk
terne på EIB’s 50årsdag.

Møde med 
ikkestatslige 
organisationer  
i 2006
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EIB og universiteterne lærer af hinanden

Universitetsforskerne interesserer sig for EIB’s aktiviteter, og Banken ønsker at lære af den 
akademiske forskning inden for sine aktivitetsområder. For at fremme denne udveksling 
af viden startede EIB et rammeprogram for universitetsforskning i 2006, hvorunder der kan 
ydes tilskud til forskningscentre i EU, uddannelsesophold for unge forskere og sponsorater til 
udvalgte universitetsnetværker. 

Universitetsforskningscentre modtager tilskud på indtil 100 000 EUR årlig over tre år, såle
des at de kan udvide deres forskning på områder af central interesse for EIB. Banken har på 
konkurrencebasis udvalgt fire universiteter til fire vigtige forskningsemner, nemlig finansiel 
og økonomisk evaluering af miljøpåvirkninger (Università Ca’Foscari, Venedig), vurdering 
af teknologi og fremskyndelse af innovation (Università di Bologna), offentligprivate part
nerskaber (Universidad Politécnica de Madrid) og en varig udviklings sociale dimensioner 
(Oxford Brookes University).

For unge forskere tilbyder EIB uddannelsesophold, hvorunder de kan gennemføre forsknings
projekter foreslået af Banken under fælles tilsyn fra en universitetstutor og en EIBtutor.

Universitetsnetværker, der fokuserer på områder af særlig interesse for EIB, kan ligeledes 
sponsoreres og eventuelt få ret til at anvende betegnelsen “EIB University Network”.
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Workshoppen 
“European 
Universities 
in Search of 
Excellence” fandt 
sted i Bankens 
hovedsæde i 
Luxembourg den 
17. november 
2006
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ter underkastet kontrol. Nogle er vedtægtsmæs-
sige, andre er baseret på interne organisatoriske 
bestemmelser, mens andre igen udøves af uaf-
hængige eksterne kontrolorganer. 

Revisionsudvalget er et af EIB’s vedtægtsmæs-
sige organer. Det rapporterer til styrelsesrådet, 
der består af EU-landenes finansministre. Det 
efterprøver, om Bankens forretninger er udført 
i overensstemmelse med vedtægterne og for-
retningsordenen, og om dens bøger har været 
rigtigt ført. Et eksternt revisionsfirma, Ernst & 
Young, bistår revisionsudvalget ved udførel-
sen af dets hverv. Direktoratet for risikostyring 
overvåger kredit-, markeds- og driftsrisikoen, 
medens hovedafdelingen for administrativ kon-
trol fokuserer på omsætningen af strategien til 
mål og forretningsplaner. En delegeret for data-
beskyttelse sørger for beskyttelse af EIB-Grup-
pens ansattes personoplysninger.

En compliancefunktion sikrer, at Banken og dens 
ansatte overholder alle relevante love, forord-
ninger, adfærdskodekser og standarder for god 
bankskik, og registrerer eventuelle tilsidesættel-
ser af regler om etik og integritet. Den kontrolle-
rer ex ante nye politikker, procedurer, produkter, 
forretninger og påtænkte tiltag. Compliance-
funktionen overvåger desuden offshorelångiv-
nings- og -udlånsaktiviteter.

Det uafhængige generalinspektorat forener den 
interne revision og afdelingen for projektevalue-
ring, som er de to vigtigste ex post-kontrolfunk-

tioner. Det spiller en afgørende rolle med hensyn 
til at fastholde kontrolfunktionerne og forbedre 
projekterne, men også med hensyn til proce-
durerne for transparens og ansvarlighed. Den 
interne revision giver en rimelig forsikring om de 
interne kontrolsystemers og de relevante proce-
durers relevans og effektivitet. Den griber ligele-
des ind ved mistanke om svig, korruption eller 
anden ulovlig aktivitet i forbindelse med projek-
ter, som EIB-Gruppen finansierer eller investe-
rer i. Afdelingen for projektevaluering foretager 
ex post-evalueringer af et repræsentativt udvalg 
af de projekter og programmer, som Banken 
finansierer, samt af EIF’s projekter. Dens rappor-
ter drøftes af bestyrelsen og offentliggøres på 
Bankens netsted. I 2006 afsluttede den evalue-
ringer af EIB-investeringer i projekter inden for 
uddannelse og videreuddannelse, grænseover-
skridende transeuropæiske net, långivningen i 
AVS-landene under den fjerde Lomékonvention, 
FEMIP-trustfonden (opstrøms teknisk bistand og 
risikovillig kapital i Middelhavsområdet) og EIF’s 
investeringer i venturekapitalfonde.

De Europæiske Fællesskabers Revisionsret revide-
rer anvendelsen af de fællesskabsmidler, som EIB 
forvalter. Banken arbejder nært sammen med Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Den 
Europæiske Ombudsmand. I 2006 blev der oprettet 
et kontor for klager direkte under generalsekretæ-
ren. Det behandler eksterne klager, der indgives til 
Banken, enten direkte eller gennem Den Europæi-
ske Ombudsmand. En revideret klage- og appelpo-
litik vil blive meddelt eksternt i løbet af 2007. 
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Redegørelse om virksomhedsansvar

Siden 2005 har EIB offentliggjort en årlig redegørelse om virksomhedsansvar, 
som giver nærmere oplysninger om Bankens ledelse og miljøaktiviteter samt 
mere generelle baggrundsoplysninger. Redegørelsen findes på EIB’s netsted 
(www.eib.org) eller kan bestilles gratis.
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Personale og ansættelser

I 2006 var Bankens ansættelsesbestræbelser fort-
sat koncentreret om operationelle områder, hvor-
ved der blev lagt stor vægt på iværksættelsen af 
og ansættelsen af personale til JASPERS-initiati-
vet (projektforberedelse og teknisk bistand i nye 
medlemslande). I 2006 voksede Bankens perso-
nale til 1 �69 (15). Der blev besat 102 ledige stillin-
ger (66 overordnede og �6 støttefunktioner). Af 
de 66 nyansatte overordnede var 58% mænd og 
42% kvinder. Af de 102 nyansatte var 19 fra de 
nye medlemsstater. Banken modtog i 2006 ca.  
17 000 stillingsansøgninger.

Personaleudvikling

De gennemførte ændringer af Bankens løn-
system nødvendiggjorde en gennemgang og 
modernisering af systemerne for personalebe-
dømmelse og forfremmelse. Forfremmelsessy-
stemet er baseret på rollebeskrivelser (ansvar og 
kompetencer, der er knyttet til en stilling). Afkla-
ringen af disse roller fortsatte gennem hele 2006, 
hvorved der blev fastlagt klare faste og varia-
ble kriterier for forfremmelser. Også på andre 
områder blev der udviklet forskellige politik-
ker for præstationsforbedring. F.eks. blev det af 
hovedafdelingen for menneskelige ressourcers 
afdeling for videreuddannelse udarbejdede kre-
ditrisikoprogram iværksat, og det anses for abso-
lut nødvendigt for det overordnede personale 
på låne- og kreditområdet.

Personalets sundhed og trivsel

Siden Bankens egen lægetjeneste blev oprettet i 
andet halvår af 2005, har den gjort en stadig større 
indsats for at identificere og forebygge erhvervs-
mæssige sundhedsrisici og fremme sundhed og 
trivsel på arbejdspladsen. Foruden alle lægeun-
dersøgelserne inden ansættelsen og en stor del 
af de årlige lægeundersøgelser, som tilbydes per-
sonalet, har aktiviteterne omfattet en sundheds-
kampagne, foranstaltninger for tilskyndelse til og 
fremme af integrationen på arbejdspladsen efter 
længere sygefravær og forbedringer på det rejse-
medicinske område. Endvidere har Banken arran-

EIB’s administration og personale

2006 var endnu et år med forandringer for EIB’s hovedafdeling for menneskelige res-
sourcer. Der blev lagt et stort arbejde i udviklingen af en ny strategi, som hviler på tre 
søjler, nemlig ansættelse af højt kvalificeret personale, motivering og udvikling af per-
sonalet og personaletrivsel (sundhed og sikkerhed), og samtidig lægger vægt på for-
bedring af de administrative funktioner gennem forenkling og optimering.

(15)  Inklusive EIBansatte, der er udstatio
neret til EIF (pr. 31. december 2006). 

EIB’s personale
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geret videreuddannelsen af de medarbejdere, 
som meldte sig til det nyoprettede interne første-
hjælpskorps.

Stillet over for behovet for at justere de maksi-
male forsikringsbeløb for visse former for lægelige 
ydelser gennemgik Bankens sygekasse sine refu-
sionsregler i 2006. Endelig blev der foretaget en 
undersøgelse med henblik på at effektivisere admi-
nistrationen af Bankens sygekasse yderligere.

Hvad angår de sociale tjenester for personalet, 
skaffede Banken 50 pladser i en privat vuggestue 
ud over de ca. 100 subventionerede pladser, som 
allerede stod til rådighed i dens egen vuggestue 
for medarbejdernes børn.

 

Kommunikation med personalet

Bankens bestræbelser for at forbedre den interne 
kommunikation førte i 2006 til oprettelsen af en 
ny afdeling for intern kommunikation under 
hovedafdelingen for menneskelige ressourcer. 
Afdelingen er ansvarlig for al kommunikation 
til personalet, derunder formidling af aktuelle 
informationer af relevans for virksomheden samt 
støtte og fremme af en åben og vidtfavnende 
social dialog i Banken.

Personalerepræsentation

Bankens personaleanliggender varetages af 
hovedafdelingen for menneskelige ressourcer og 
kollegiet af personalerepræsentanter i en sam-
rådsproces, der omfatter regelmæssige møder 
mellem ledelsen af hovedafdelingen for men-
neskelige ressourcer og personalerepræsentan-
terne, samt arbejdsgrupper om særlige emner og 
paritetiske udvalg. I 2006 arbejdede det pariteti-
ske udvalg for pensionsordningen særlig intenst, 
især med udformningen af de vejledende prin-

cipper for den rammeaftale, der skal fastlægge, 
hvordan pensionsordningen skal udvikle sig 
fremover. Personalerepræsentanterne var repræ-
senterede i den arbejdsgruppe, som udformede 
politikken for Bankens socialansvar, hvorom den 
første årsberetning blev offentliggjort i 2006. 
Blandt arbejdsgrupperne skal desuden nævnes 
gruppen for gennemgang af lønsystemet, hvis 
arbejde blev udmøntet i konkrete forslag, der 
blev forelagt bestyrelsen ultimo 2006. Bestyrel-
sen forkastede en del af disse forslag, hvorefter 
kollegiet nedlagde sit mandat med den begrun-
delse, at samrådet ikke var foregået på behørig 
vis. 

Det paritetiske udvalg for ligestilling

Det paritetiske udvalg for ligestilling fører tilsyn 
med udmøntningen af ligestillingspolitikken 
med hensyn til karriereudvikling, rekruttering, 
videreuddannelse og sociale infrastrukturer.

I 2006 medvirkede udvalget ved udarbejdelsen 
af et notat fra hovedafdelingen for menneskelige 
ressourcer om kønsbalance og ligestilling i EIB, 
efter at en uafhængig ekstern konsulent havde 
foretaget en samlet gennemgang af ligestillings-
situationen. I oktober 2006 vedtog direktionen 
henstillingerne i notatet.

I juni 2006 var EIB vært for det 11. årlige møde i 
Organisational and Institutional Gender Informa-
tion Network. Netværkets formål er at udveksle 
oplysninger, erfaringer og konklusioner om 
spørgsmål vedrørende køn og forskellighed. Der 
deltog 25 delegerede i mødet – deriblandt lederne 
af afdelingerne for menneskelige ressourcer i Ver-
densbanken, Den Asiatiske Udviklingsbank, Euro-
parådet, Europa-Parlamentet og Organisationen 
for Sikkerhed og Samarbejde i Europa – som drøf-
tede de initiativer, der var taget i deres respektive 
organisationer i de foregående 12 måneder og 
udvekslede idéer til gensidig inspiration. 

EIB’s administration og personale
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Styrelsesrådet består af ministre, udpeget af 
hver af de 27 medlemsstater – sædvanligvis 
finansministrene. Det fastlægger de almindelige 
retningslinjer for kreditpolitikken, godkender 
årsregnskabet med balancen og træffer beslut-
ning om dels Bankens deltagelse i finansieringer 
uden for Unionen, dels kapitalforhøjelser. Endvi-
dere udnævner det medlemmerne af bestyrel-
sen, direktionen og revisionsudvalget.

Bestyrelsen har enebeføjelse til at træffe beslut-
ning om ydelse af lån og garantier samt om 
optagelse af lån. Den efterprøver, om Bankens 
forretninger udføres behørigt, og om Banken 
ledes i overensstemmelse med traktaten og ved-
tægterne såvel som med styrelsesrådets almin-
delige retningslinjer. Medlemmerne udpeges af 
medlemsstaterne og udnævnes af styrelsesrådet 
for et tidsrum af fem år, der kan fornys, og de er 
kun ansvarlige over for Banken.

Bestyrelsen består af 28 medlemmer, hvoraf et 
udpeges af hver medlemsstat og et af Europa-
Kommissionen. Antallet af suppleanter er fastsat 
til 18, hvilket betyder, at nogle medlemsstater 
udpeger fælles suppleanter.

Med henblik på at øge bestyrelsens faglige sag-
kundskab på visse områder kan bestyrelsen ved 
selvsupplering udvides med indtil 6 eksperter (� 
medlemmer og � suppleanter) med rådgivende 
funktion uden stemmeret.

Beslutninger træffes med et flertal, der består af 
mindst en tredjedel af de stemmeberettigede 
medlemmer og repræsenterer mindst 50% af 
den tegnede kapital.

Direktionen er Bankens udøvende kollegi-
ale fuldtidsorgan. Den består af ni medlemmer. 
Under formanden for Bankens ledelse og besty-
relsens kontrol fører den tilsyn med Bankens 
løbende forretninger, ligesom den forbereder 
og drager omsorg for udførelsen af bestyrelsens 
beslutninger. Formandskabet for bestyrelsen 
varetages af formanden. Direktionsmedlem-
merne er kun ansvarlige over for Banken. De 
udnævnes af styrelsesrådet på forslag fra besty-
relsen for et tidsrum af seks år, der kan fornys.

I henhold til Bankens vedtægter er formanden 
også bestyrelsesformand.

Revisionsudvalget er et uafhængigt organ, der 
er direkte ansvarligt over for styrelsesrådet. Det 
efterprøver, om Bankens forretninger er udført 
i overensstemmelse med vedtægterne, og om 
dens bøger har været rigtigt ført. Når bestyrelsen 
godkender årsregnskaberne, afgiver revisionsud-
valget sine erklæringer derom. Revisionsudval-
gets beretninger om resultaterne af dets arbejde 
i det forløbne år tilgår styrelsesrådet sammen 
med bestyrelsens årsberetning.

Revisionsudvalget består af tre medlemmer og 
tre observatører, der udnævnes af styrelsesrådet 
for et tidsrum af tre år.

Kapital: Medlemsstaternes bidrag til Bankens 
kapital beregnes på grundlag af hver stats øko-
nomiske vægt i EU (udtrykt i BNP) ved dens til-
trædelse. I forbindelse med udvidelsen med 

EIB’s vedtægtsmæssige organer

Revisionsudvalget

Bestemmelserne om Bankens 
organer fremgår af dens vedtægter 
og forretningsorden. Sammensæt-
ningen af disse organer, med-
lemmernes curriculum vitæ og 
yderligere oplysninger om veder-
lagsordningerne for disse forelig-
ger på EIB’s netsted www.eib.org, 
der opdateres jævnlig.
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Bulgarien og Rumænien den 1. januar 2007 har 
bestemmelserne i EIB’s vedtægter medført en 
ændring af Bankens kapitalandele og ledelse. I 
henhold til vedtægterne må den samlede sum 
af udestående lån, som er ydet af Banken, højst 
svare til 250% af dens kapital.

I alt beløber Bankens tegnede kapital sig til over 
164,8 mia EUR.

EIB’s vedtægtsmæssige organer

Direktionen

Oversigt over Bankens kapital pr. 1. januar 2007

0 10 000 000 000 20 000 000 000

EUR %

Tyskland 26 649 5�2 500 DE 16,170

Frankrig 26 649 5�2 500 FR 16,170

Italien 26 649 5�2 500 IT 16,170

Det Forenede Kongerige 26 649 5�2 500 GB 16,170

Spanien 15 989 719 500 ES 9,702

Belgien 7 �87 065 000 BE 4,482

Nederlandene 7 �87 065 000 NL 4,482

Sverige 4 900 585 500 SE 2,974

Danmark � 740 28� 000 DK 2,269

Østrig � 666 97� 500 AT 2,225

Polen � 411 26� 500 PL 2,070

Finland 2 106 816 000 FI 1,278

Grækenland 2 00� 725 500 GR 1,216

Portugal 1 291 287 000 PT 0,784

Tjekkiet 1 258 785 500 CZ 0,764

Ungarn 1 190 868 500 HU 0,72�

Irland 9�5 070 000 IE 0,567

Rumænien 86� 514 500 RO 0,524

Slovakiet 428 490 500 SK 0,260

Slovenien �97 815 000 SI 0,241

Bulgarien 290 917 500 BG 0,177

Litauen 249 617 500 LT 0,151

Luxembourg 187 015 500 LU 0,11�

Cypern 18� �82 000 CY 0,111

Letland 152 ��5 000 LV 0,092

Estland 117 640 000 EE 0,071

Malta 69 804 000 MT 0,042

I alt 164 808 169 000 100,000
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Philippe MAYSTADT
Formand for Banken og bestyrelsesformand

Gerlando GENUARDI
Næstformand

  Philippe MAYSTADT Formand for Banken og bestyrelsesformand
➾  Generel strategi
➾  Institutionelle anliggender og forbindelserne med de øvrige EU institutioner 
➾  Beretningerne fra generalinspektøren, finanskon-

trolløren og lederen af compliancetilsynet 
➾  Menneskelige ressourcer 
➾  Intern kommunikation
➾  Ligestillingspolitik; formand for det paritetiske udvalg for ligestilling 
➾  Formand for EIF’s bestyrelse
➾  Formand for budgetudvalget

  Gerlando GENUARDI Næstformand
➾  Finansieringsvirksomheden i Italien, Grækenland,  

Cypern og Malta samt på Vestbalkan
➾  Ordningen for struktureret finansiering
➾  Budget
➾  Regnskaber
➾  Informationsteknologi
➾  Repræsentantskabsmedlem i EBGU

  Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Næstformand
➾  Finansieringsvirksomheden i Frankrig og partnerlandene i 

Middelhavsområdet 
➾  Finansiering af mindre og mellemstore virksomheder
➾  Partnerskabet med banksektoren
➾  Ekstern kommunikation
➾  Transparens og informationspolitik
➾  Forbindelserne med ikkestatslige organisationer
➾  Medlem af EIF’s bestyrelse

  Ivan PILIP Næstformand
➾  Finansieringsvirksomheden i Polen, Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet,  

Slovenien og Bulgarien
➾  Transeuropæiske net for transport og energioverførsel
➾  Bankens sociale ansvar
➾  Repræsentantskabssuppleant i EBGU

  Torsten GERSFELT Næstformand
➾  Finansieringsvirksomheden i Nederlandene, Danmark og Irland samt i  

AVS-landene og Sydafrika
➾  Energianliggender
➾  Økonomiske, finansielle og sektorale undersøgelser
➾  Formand for kunstudvalget

  Simon BROOKS Næstformand
➾  Finansieringsvirksomheden i Det Forenede Kongerige 
➾  Miljøbeskyttelse 
➾  Intern og ekstern revision samt forbindelserne med revisionsudvalget
➾  Compliance
➾  Forbindelserne med Den Europæiske Revisionsret 
➾  Forbindelserne med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) 

og Den Europæiske Ombudsmand
➾  Bygninger, arbejdsmiljø og logistik

  Carlos DA SILVA COSTA Næstformand
➾  Finansieringsvirksomheden i Spanien, Belgien, Portugal og Luxembourg samt 

i Asien og Latinamerika 
➾  Forretningernes og produkternes juridiske aspekter
➾  Middeltilvejebringelse
➾  Medlem af kunstudvalget

  Matthias KOLLATZ-AHNEN Næstformand
➾  Finansieringsvirksomheden i Tyskland, Østrig og Rumænien samt i Kroatien 

og Tyrkiet
➾  Økonomisk og social samhørighed; konvergens
➾  JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects for European Regions)
➾  Risikostyring: Kredit-, markeds- og driftsrisiko
➾  Medlem af tilskudsudvalget

  Eva SREJBER Næstformand (Fra 1.7.2007) 
➾  Finansieringsvirksomheden i Sverige, Finland, Litauen, Letland og Estland 

samt i de østlige nabolande, Rusland og EFTA-landene
➾  Innovation 2010-initiativet (virkeliggørelsen af Lissabonstrategien),  

derunder ordningen for finansiering med risikodeling
➾  Efterfølgende evaluering af forretningerne
➾  Formand for tilskudsudvalget

Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ
Næstformand

Ivan PILIP
Næstformand

Simon BROOKS
Næstformand

Matthias KOLLATZ-AHNEN
Næstformand

Eva SREJBER
Næstformand (Fra 1.7.2007)

Carlos DA SILVA COSTA 
Næstformand

Torsten GERSFELT 
Næstformand

EIB’s direktion
Bankens kollegiale direktion og medlemmernes tilsynsområder

Pr. 1.5.2007.
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Organigram
(Pr. 1. juni 2007)u    Hovedafdeling “  Afdeling  h  Kontor

Generalsekretariatet samt 
direktoraterne for juridiske anliggender 
og menneskelige ressourcer

Alfonso QUEREJETA 
Generalsekretær og generaldirektør for juridiske anliggender

u  Institutionelle anliggender 
Dominique de CRAYENCOUR 
Direktør

• Ferdinand SASSEN

“  Ledelsesorganer, sekretariat og protokol 
Hugo WOESTMANN 
Underdirektør

“  Sprogtjenesten 
Kenneth PETERSEN

Juridiske anliggender

u   Fællesskabsanliggender, finansielle anliggender og 
finansieringer uden for Europa

Marc DUFRESNE 
Vicegeneraldirektør for juridiske anliggender

  • Jean-Philippe MINNAERT 
   Delegeret for databeskyttelse 

	 “   Finansielle anliggender 
Nicola BARR 
Underdirektør

	 “  	Institutionelle og personalemæssige anliggender 
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

	 “   Middelhavslandene (FEMIP), Afrika, Vestindien og Stillehavet 
– Investeringsfaciliteten samt Asien og Latinamerika 
Regan WYLIE-OTTE 
Underdirektør

         

u   Finansieringer i Europa 
Gerhard HÜTZ 
Direktør

  • Gian Domenico SPOTA

	 “   Forretningspolitik og nye finansieringsinstrumenter 
José María FERNÁNDEZ MARTÍN

	 “    Adriaterhavsområdet og Sydøsteuropa 
Manfredi TONCI OTTIERI 
Underdirektør 

	 “    Det Forenede Kongerige, Irland, Baltikum, Danmark, Finland, 
Sverige og EFTA-landene 
Patrick Hugh CHAMBERLAIN

	 “    Belgien, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene 
Pierre ALBOUZE

	 “    Centraleuropa, Polen, Rusland og de østlige nabolande 
Barbara BALKE

	 “    Spanien og Portugal 
Ignacio LACORZANA
  • Maria SHAW-BARRAGAN

Generaldirektoratet for strategi

Rémy JACOB
Generaldirektør

“	Ressourceforvaltning og koordination 
Geneviève DEWULF

u  Strategi, administrativ kontrol og finanskontrol
 Jürgen MOEHRKE
 Direktør

u   Finanskontrol og regnskaber 
Luis BOTELLA MORALES 
Finanskontrollør

	 “   Regnskaber 
Henricus SEERDEN

	 “   Tredjemandsregnskaber og administrationsudgifter 
Frank TASSONE

       
	 “   Økonomiske og finansielle undersøgelser 

Éric PERÉE

       
	 “   Planlægning, budget og kontrol 

Theoharry GRAMMATIKOS 
Underdirektør
  • Yannick MORVAN

       
	 “   Politik for virksomhedsansvar 

Felismino ALCARPE
       

  •   Gudrun LEITHMANN-FRÜH 
(Koordination: EIF og Revisionsretten)

u   Menneskelige ressourcer

Xavier COLL 
Direktør

 
•  Jean-Philippe BIRCKEL

“  Administration og forvaltningssystemer 
Michel GRILLI 
Vicedirektør

• Catherine ALBRECHT

“  Ressourcer 
Luis GARRIDO

“  Personaleudvikling og organisationsforvaltning 
Bruno TURBANG (fungerende)

• Ute PIEPER-SECKELMANN

“  Trivsel på arbejdspladsen og balance mellem arbejds- og privatlivet 
...

“  Intern kommunikation 
Alain JAVEAU
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Organigram
(Pr. 1. juni 2007) u    Hovedafdeling “  Afdeling  h  Kontor

u  Kommunikation 
Gill TUDOR 
Talsmand og direktør

“ Presseanliggender 
Gill TUDOR

“ Information af offentligheden og forbindelser med civilsamfundet 
Yvonne BERGHORST

Informationskontorer
 h  Kontoret i Paris 

Henry MARTY-GAUQUIÉ 
Direktør

 h  Kontoret i Rom 
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI 
Underdirektør

 h  Kontoret i London 
Adam McDONAUGH

 h  Kontoret i Berlin 
Paul Gerd LÖSER

u  Informationsteknologi 
Patrick KLAEDTKE 
Direktør for informationssystemer

“ Infrastruktur og teknologi 
José GRINCHO 
Underdirektør

“ Applikationer vedrørende finansielle forretninger og udlån 
Derek BARWISE

“ Administrative applikationer og applikationer for risikostyring 
Simon NORCROSS

Bygninger, logistik og dokumentation
Patricia TIBBELS
Chefansvarlig

“ Forvaltning af arbejdsmiljøet 
Patricia TIBBELS

“ Ekspertgruppe: Ny bygning 
Enzo UNFER

“ Arkiver og dokumentstyring 
...

“ Indkøb og administrativ assistance 
...

Direktoratet for finansieringer i 
Europa og kandidatlandene

Thomas HACKETT 
Generaldirektør

u	Forretningsstøtte 
... 
Førstekoordinator, forretninger

“ Koordination 
Dominique COURBIN

“ Informationssystemer og applikationer 
Thomas FAHRTMANN

“ Långivningsstøtte 
Bruno DENIS

JESSICA 
Eugenio LEANZA

• Gianni CARBONARO

u  Instrumenter under indsatsen for vækst 
Thomas BARRETT 
Direktør

“ Transeuropæiske net 
Tilman SEIBERT 
Underdirektør

• Ale Jan GERCAMA

“ Innovation 2010-initiativet 
Kim KREILGAARD

“ Miljø, energi og rådgivning 
Christopher KNOWLES 
Underdirektør

u  Vesteuropa 
Laurent de MAUTORT 
Direktør

“ Det Forenede Kongerige og Irland – Banker og virksomheder 
Robert SCHOFIELD

“  Vesteuropa – Strukturerede lån og offentlig-private partnerskaber 
Cheryl FISHER

“ Frankrig – Infrastrukturer 
Jacques DIOT 
Underdirektør

“ Frankrig – Banker og virksomheder 
Jean-Christophe CHALINE

• Miguel MORGADO

“ Belgien, Luxembourg og Nederlandene 
Henk DELSING 
Underdirektør

u  Spanien og Portugal 
Carlos GUILLE 
Direktør

“ Spanien – Infrastrukturer 
Luca LAZZAROLI

“ Spanien – Banker og virksomheder 
Fernando de la FUENTE 
Underdirektør

 h  Kontoret i Madrid 
Angel FERRERO

“ Portugal 
Rui Artur MARTINS

 h  Kontoret i Lissabon 
Pedro EIRAS ANTUNES

u  Centraleuropa 
Joachim LINK 
Direktør

“ Nordtyskland 
Peggy NYLUND GREEN 
Underdirektør

“ Sydtyskland 
Anita FUERSTENBERG-LUCIUS

“ Tjekkiet og Slovakiet 
Jean VRLA

“ Østrig og Ungarn 
Paolo MUNINI
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Organigram
(Pr. 1. juni 2007)

 h  Kontoret i Wien 
Emanuel MARAVIC 
Direktør

u  Adriaterhavsområdet 
Antonio PUGLIESE 
Direktør

“ Italien og Malta – Infrastrukturer 
Bruno LAGO 
Underdirektør

• Flavio SCHIAVO CAMPO de GREGORIO 
“ Italien og Malta – Banker og virksomheder 

Marguerite McMAHON

“ Slovenien, Kroatien og Vestbalkan 
Romualdo MASSA BERNUCCI

u  Sydøsteuropa

Andreas VERYKIOS
Vicegeneraldirektør

“ Grækenland 
Themistoklis KOUVARAKIS

 h  Kontoret i Athen 
Fotini KOUTZOUKOU 

“ Bulgarien, Rumænien og Cypern 
Cormac MURPHY

 h  Kontoret i Bukarest 
Götz VON THADDEN

“ Tyrkiet 
Franz-Josef VETTER

 h  Kontoret i Ankara 
...

 h  Kontoret i Istanbul 
Alain TERRAILLON

u  Østersøområdet 
... 
Direktør

“ Polen 
Heinz OLBERS

 h  Kontoret i Warszawa 
Michal LUBIENIECKI

“ Baltikum, Danmark, Finland, Sverige og EFTA-landene 
Michael O’HALLORAN

• Ann-Louise AKTIV VIMONT

 h  Kontoret i Helsingfors 
...

Direktoratet for finansieringer uden 
for Europa og i kandidatlandene

Jean-Louis BIANCARELLI 
Generaldirektør

u   Rådgivning om økonomiske udviklingsanliggender 
Daniel OTTOLENGHI 
Cheføkonom for udvikling 
Underdirektør

• Bernard ZILLER

u   Nabolande og Rusland 
Claudio CORTESE 
Direktør

• Alain NADEAU

“ Maghreblandene 
Bernard GORDON

 h  Kontoret i Rabat 
René PEREZ

 h    Kontoret i Tunis 
Diederick ZAMBON

“ Machraklandene 
Jane MACPHERSON

 h  Kontoret i Kairo 
Luigi MARCON

“ Østeuropa, Sydkaukasien og Rusland 
Constantin SYNADINO

• Umberto DEL PANTA

“ Særlige forretninger 
Jean-Christophe LALOUX

u   Afrika, Vestindien og Stillehavet – Investeringsfaciliteten 
Martin CURWEN 
Direktør

“ Vestafrika og Sahellandene 
Gustaaf HEIM

 h  Kontoret i Dakar 
Jack REVERSADE

“ Central- og Østafrika 
Flavia PALANZA 
Underdirektør

 h  Kontoret i Nairobi 
Carmelo COCUZZA

“ Sydlige Afrika og Det Indiske Ocean 
Serge-Arno KLÜMPER

 h  Kontoret i Tshwane (Pretoria) 
David WHITE

“ Vestindien og Stillehavsområdet 
David CRUSH

 h  Kontoret i Fort-de-France 
Anthony WHITEHOUSE

 h  Kontoret i Sydney 
Jean-Philippe DE JONG

“ Ressourcer og udvikling 
Tassilo HENDUS

“ Porteføljepleje og strategi 
Catherine COLLIN

u    Hovedafdeling “  Afdeling  h  Kontor
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Organigram
(Pr. 1. juni 2007) u    Hovedafdeling “  Afdeling  h  Kontor

u   Asien og Latinamerika 
Francisco de PAULA COELHO 
Direktør

“ Latinamerika 
Alberto BARRAGAN

“ Asien 
Matthias ZÖLLNER

• Philippe SZYMCZAK

Direktoratet for finanser

Bertrand de MAZIÈRES 
Generaldirektør

• Ghislaine RIOS

u   Kapitalmarkeder 
Barbara BARGAGLI PETRUCCI 
Direktør

“ Eurozonen 
Carlos FERREIRA DA SILVA

• Aldo ROMANI

“ Europa (uden eurozonen) og Afrika 
Richard TEICHMEISTER

“ Amerika, Asien og Stillehavsområdet 
Eila KREIVI

• Sandeep DHAWAN

“ Forbindelser med investorerne og marketing 
Peter MUNRO

u   Likviditet 
Anneli PESHKOFF 
Direktør

“ Likviditetsforvaltning 
Francis ZEGHERS

• Timothy O’CONNELL

“ Aktiv-/passivforvaltning 
Jean-Dominique POTOCKI

“ Porteføljepleje 
Paul ARTHUR

“ Finansieringsteknik og rådgivning 
Guido BICHISAO

u   Planlægning og gennemførelse af forretningerne 
Gianmaria MUSELLA 
Direktør

“ Back-office og forretningsstøtte, udlån 
Ralph BAST

“ Back-office, likviditet 
Yves KIRPACH

“ Back-office, låntagning 
Antonio VIEIRA

“ Systemer og procedurer 
Georg HUBER 
Underdirektør

“ Koordination og finansieringspolitik 
Éric LAMARCQ

Direktoratet for projekter

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU 
Generaldirektør

“ Bæredygtig udvikling 
Peter CARTER 
Underdirektør

“ Kvalitetskontrol og tilsyn 
Angelo BOIOLI

“ Ressourceforvaltning 
Béatrice LAURY

u   Konkurrenceevne og innovation 
Constantin CHRISTOFIDIS 
Direktør

“ Fremstillingsvirksomhed og anden industri  
(forskning og udvikling) 
...

“ Informations- og kommunikationsteknologi samt digital økonomi 
...

“ Humankapital 
John DAVIS

“ Tjenesteydelser samt mindre og mellemstore virksomheder 
(derunder biobrændsel) 
Hans-Harald JAHN

• Pedro OCHOA
• Peder PEDERSEN
• Rüdiger SCHMIDT
• Campbell THOMSON

u   Transport og energi 
Christopher HURST 
Direktør

• René van ZONNEVELD

“ Jernbane- og vejtransport 
Matthew ARNDT

“ Luft- og søtransport 
José Luis ALFARO

• Klaus HEEGE

“ Energiproduktion og -net 
...

• Heiko GEBHARDT
• François TREVOUX

“ Energieffektivitet og vedvarende energi 
Juan ALARIO GASULLA 
Underdirektør

• Nigel HALL

u   Konvergens og miljø 
Patrice GÉRAUD 
Direktør

“ Lån til programmer 
Guy CLAUSSE 
Underdirektør

• Eugenia KAZAMAKI-OTTERSTEN

“ Vand og miljøbeskyttelse 
José FRADE 
Underdirektør

• Michel DECKER

“ Bytransport og andre byinfrastrukturer 
Mateo TURRÓ CALVET 
Underdirektør
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Sammensætningen af Bankens afdelinger, generaldirektørernes og de ansvarlige for tilsynsafdelingernes curriculum vitæ samt 
yderligere oplysninger om personalets vederlag fremgår af Bankens netsted www.eib.org, der opdateres jævnlig.

(Pr. 1. juni 2007)

“ Udviklingsprojekter, nye initiativer og affald 
Stephen WRIGHT 
Underdirektør

• Eberhard GSCHWINDT
• Philippe GUINET

JASPERS

Patrick WALSH 
Underdirektør

•  Agustin AURÍA 
Underdirektør

• Axel HÖRHAGER
• Christian CAREAGA

Direktoratet for risikostyring

Pierluigi GILIBERT 
Generaldirektør

“ Koordination og støtte 
Elisabeth MATIZ 
Underdirektør

“ Finansielt tilsyn og omstrukturering af finansieringer 
Klaus TRÖMEL 
Underdirektør

u   Kreditrisiko 
Per JEDEFORS 
Direktør

“ Virksomheder, den offentlige sektor og infrastrukturer 
Stuart ROWLANDS

“ Projektfinansiering og forretninger uden for EU 
Paolo LOMBARDO

“ Finansieringsinstitutioner 
Per de HAAS (fungerende)

u   Finansielle risici og driftsrisiko 
Alain GODARD 
Direktør

“ Aktiv-/passivforvaltning og styring af markedsrisikoen 
Giancarlo SARDELLI

• Vincent THUNUS

“ Derivater 
Luis GONZALEZ-PACHECO

“ Driftsrisiko 
Antonio ROCA IGLESIAS

Generalinspektoratet

Peter MAERTENS 
Generalinspektør

•  Siward de VRIES 
(Undersøgelser vedrørende svig)

“ Intern revision 
Ciaran HOLLYWOOD

“ Projektevaluering 
Alain SÈVE 
Underdirektør

• Gavin DUNNETT
• Rainer SAERBECK
• Werner SCHMIDT

EIB-Gruppens compliancefunktion

Konstantin ANDREOPOULOS  
Chief Compliance Officer

•  Evelyne POURTEAU 
Underdirektør

• Luigi LA MARCA

Rådgiver for direktionen
om EIB-Gruppens strategi- og forhandlingsanliggender

Francis CARPENTER  
Generaldirektør

Repræsentant i bestyrelsen
for Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling

Terence BROWN  
Bestyrelsesmedlem som repræsentant for EIB

Walter CERNOIA  
Bestyrelsessuppleant

u    Hovedafdeling “  Afdeling  h  Kontor
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EIF’s ledelse og centrale personer

➾  Den administrerende direktør, der er ansvar-
lig for, at Fonden administreres i overens-
stemmelse med vedtægterne samt de 
retningslinjer og principper, som bestyrelsen 
har vedtaget.

Fondens regnskaber efterprøves af et revisor-
udvalg, der består af tre revisorer, udnævnt af 
generalforsamlingen, samt af uafhængige eks-
terne revisorer.

Bestyrelsen

Nærmere oplysninger om Fondens vedtægtsmæssige organer (sam-
mensætning samt medlemmernes curriculum vitæ og vederlags-
ordninger) og personale (sammensætning, generaldirektørernes og 
direktørernes curriculum vitæ samt personalets vederlagsordning) 
foreligger på EIF’s netsted www.eif.org, der opdateres jævnlig.

EIF’s vedtægtsmæssige organer

EIF ledes og administreres af følgende tre organer:

➾  Generalforsamlingen, der består af samtlige 
medlemmer (EIB, EU og 29 finansieringsinsti-
tutioner) og træder sammen mindst en gang 
årlig.

➾  Bestyrelsen, der består af syv medlemmer og 
syv suppleanter og bl.a. træffer beslutning 
om Fondens forretninger.

Francis CARPENTER Administrerende direktør

  Direktør for investeringer 
➾  John A. HOLLOwAY

 Venturekapital

  Ledere
➾   Jean-Philippe BURCKLEN 
➾   Jacques DARCY 
➾   Ulrich GRABENwARTER

 Souschefer
➾   Jouni HAKALA 
➾   Matthias UMMENHOFER

 Centrale personer
➾   Laurent BRAUN 
➾   Paul VAN HOUTTE 
➾   Christine PANIER 
➾   David wALKER

 Garantier og securitisation

  Leder
➾   Alessandro TAPPI 

 Souschef
➾   Christa KARIS

 Centrale personer
➾   Per-Erik ERIKSSON 
➾   Gunnar MAI

 JEREMIE

  Leder
➾   Marc SCHUBLIN 

 Souschef
➾   Hubert COTTOGNI

 Centrale personer
➾   Alexander ANDÒ 
➾   Graham COPE 
➾   Fabrizio CORRADINI

 Risikostyring og -overvågning

  Leder
➾   Thomas MEYER 

 Centrale personer
➾   Helmut KRAEMER-EIS 
➾   Pierre-Yves MATHONET

 Virksomhedsanliggender

  Generalsekretær
➾   Robert wAGENER 

 Ledere
➾   Maria LEANDER - Juridiske anliggender  
➾   Jobst NEUSS - Compliance
➾   Frédérique SCHEPENS - Virksomhedsanliggender og finanser

 Centrale personer
➾   Eva GOULAS - Menneskelige ressourcer  
➾   Marceline HENDRICK - Regnskaber  
➾   Delphine MUNRO - Marketingkommunikation  
➾   John PARK - ICT
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EIB-Gruppen: Finansierbare projekter

I EU skal projekterne bidrage til virkeliggørelsen af et eller flere af følgende mål for at kunne 
finansieres:
➾  Styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed: Fremme af investeringer i alle økono

miske sektorer for at fremskynde de mindre begunstigede regioners økonomiske fremskridt
➾  Stimulering af investeringer, der bidrager til udviklingen af et viden og innovationsbaseret 

samfund
➾  Forbedring af infrastrukturer og serviceniveauet i uddannelses og sundhedssektoren, der er 

af væsentlig betydning for humankapitalen
➾  Udvikling af infrastrukturnet for transport, telekommunikation og energioverførsel med en 

fællesskabsdimension
➾  Miljøbeskyttelse og forbedring af livskvaliteten
➾  Forsyningssikkerhed med hensyn til energi gennem rationel anvendelse, udnyttelse af EU’s 

egne energikilder, derunder vedvarende energi, og importspredning.

EIBGruppen fremmer mindre og mellemstore virksomheders udvikling gennem styrkelse af deres 
finansielle miljø i form af:
➾  Mellem og langfristede globallån fra EIB
➾  Venturekapital fra EIF
➾  Garantier fra EIF til fordel for mindre og mellemstore virksomheder.

I kandidat- og partnerlandene medvirker Banken til virkeliggørelsen af Unionens politik for 
udviklingsbistand og samarbejde. Den er således aktiv i 
➾  kandidatlandene og de potentielle kandidatlande i Sydøsteuropa, hvor den fremmer virkelig

gørelsen af stabilitetspagtens mål gennem långivning til dels genopbygning af grundlagsin
frastrukturer og projekter med en regional dimension, dels den private sektors udvikling

➾  tredjelandene i Middelhavsområdet til fordel for virkeliggørelsen af euromiddelhavspartner
skabets mål med henblik på oprettelsen af et frihandelsområde i 2010

➾  landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVSlandene), Sydafrika samt De Oversøiske Lande 
og Territorier (OLT), nemlig til fordel for udviklingen af grundlagsinfrastrukturer og den lokale 
private sektor

➾  Asien og Latinamerika, hvor den fremmer projekter af fælles interesse for EU og de berørte 
lande
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EIB-Gruppens adresser

Den	Europæiske	Investeringsbank

www.eib.org	–	U	info@eib.org

100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

3 (+�52) 4� 79 1
5 (+�52) 4� 77 04

Eksterne kontorer

Belgien Rue de la loi 227 / Wetstraat 227
B-1040 Bruxelles / Brussel

3 (+�2-2) 2�5 00 70
5 (+�2-2) 2�0 58 27

Det Forenede Kongerige 2 Royal Exchange Buildings
London EC�V �LF

3 (+44) 20 7� 75 96 60
5 (+44) 20 7� 75 96 99

Frankrig 21, rue des Pyramides
F-75001 Paris

3 (+��-1) 55 04 74 55
5 (+��-1) 42 61 6� 02

Grækenland 1, Herodou Attikou & Vas. Sofias Ave
GR-106 74 Athens

3 (+�0) 210 68 24 517
5 (+�0) 210 68 24 520

Italien Via Sardegna �8
I-00187 Roma

3 (+�9) 06 47 19 1
5 (+�9) 06 42 87 �4 �8

Polen Plac Piłsudskiego 1
PL-00-078 Warszawa

3 (+48 22) �10 05 00
5 (+48 22) �0 05 01

Portugal Avenida da Liberdade, 190-4° A
P-1250-147 Lisboa

3 (+�51) 21� 42 89 89
5 (+�51) 21� 47 04 87

Spanien Calle José Ortega y Gasset, 29, 5°
E-28006 Madrid

3 (+�4) 914 �1 1� 40
5 (+�4) 914 �1 1� 8�

Tyskland Lennéstraße 11
D-10785 Berlin

3 (+49-�0) 59 00 47 90
5 (+49-�0) 59 00 47 99

Østrig Mattiellistraße 2-4
A-1040 Wien

3 (+4�-1) 505 �6 76
5 (+4�-1) 505 �6 74
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Australien Level �1, ABN AMRO Tower  
88 Phillip Street
Sydney NSW 2000

3 (+61-2) 82 11 05 �6
5 (+61-2) 82 11 06 88

Egypten 6, Boulos Hanna Street
Dokki, 12�11 Giza 

3 (+20-2) ��6 65 8�
5 (+20-2) ��6 65 84

Kenya Africa Re Centre, 5th floor
Hospital Road, PO Box 4019�
KE-00100 Nairobi

3 (+254-20) 27� 52 60
5 (+254-20) 271 �2 78

Marokko Riad Business Center,  
Aile sud, Immeuble S�, 4e étage, 
Boulevard Er-Riad 
Rabat

3 (+212) �7 56 54 60
5 (+212) �7 56 5� 9�

Senegal �, rue du Docteur Roux
BP 69�5, Dakar-Plateau

3 (+221) 889 4� 00
5 (+221) 842 97 12

Sydafrika 5 Greenpark Estates
27 George Storrar Drive
Groenkloof 
0181 Tshwane (Pretoria)

3 (+27-12) 425 04 60
5 (+27-12) 425 04 70

Tunesien 70, avenue Mohamed V
TN-1002 Tunis

3 (+216) 71 28 02 22
5 (+216) 71 28 09 98

EIB Group Addresses

Den	Europæiske	Investeringsfond
www.eif.org	–	U	info@eif.org

4�, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg

3 (+�52) 42 66 88 1
5 (+�52) 42 66 88 200

Se Bankens netsted for den nyeste udgave af listen over eksterne kontorer.
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EIB takker initiativtagerne og leverandørerne for de fotografier, der illustrerer denne aktivitetsberetning:
AVE (s. 8 og 28), Águas de Portugal (s. 10), TGV-Est européen (s. 12), SMTC (s. 13 og 16), AP-HM (s. 15), Jean-Paul Kieffer (s. 23), Aquafin 
(s. 24), ANA - Aeroportos de Portugal, SA (s. 31), LGV-Est européen (s. 31), Rolls-Royce plc 2006 (s. 33) og Europa-Kommissionen (s. 33, 
38, 58 og 60).

De øvrige fotografier og illustrationer stammer fra EIB’s grafiske værksted.

Trykt i Luxembourg af Imprimerie Centrale s.a. på AcondaVerd Silk-papir med farver baseret på vegetabilske olier. Papiret indeholder 
60% nye træfibre (deraf mindst 30% fra velforvaltede skove), 30% afsværtet, forbrugt papir og 10% udskudspapir fra papirmøller..

Den cd-rom, der er vedlagt denne beretning, indeholder oplysninger fra alle årsberetningens 
tre dele samt elektroniske udgaver deraf på de foreliggende sprog.

Årsberetningen foreligger ligeledes på Bankens netsted www.eib.org/report.

EIB-Gruppe EIB Group Groupe BEI

2006
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1. 2. 3.

QH -AD -07 -001-3A -Z ISSN 1681-3995

100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Information Desk:
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