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Aktivitetsberetning og
beretning om virksomhedsansvar

EIB-Gruppens årsberetning 2009 består af tre separate dele:
• Aktivitetsberetningen og beretningen om virksomhedsansvar,
der præsenterer EIB-Gruppens aktivitet i det forløbne år og udsigterne for fremtiden;
• Den finansielle beretning, der indeholder EIB-Gruppens (ifølge
IFRS og EU GAAP), EIB’s, Investeringsfacilitetens, FEMIP-trustfondens, EU-Afrika-infrastrukturtrustfondens, trustfonden for Naboskabsinvesteringsfacilitetens og EIF’s årsregnskaber med forklarende bilag;
• Den statistiske beretning med fortegnelsen over de EIB-finansierede projekter og EIB’s låntagning i 2009 samt fortegnelsen over
EIF’s projekter. Dertil kommer oversigtstabeller for regnskabsåret
og de fem seneste år.
Årsberetningen foreligger ligeledes på Bankens netsted
(www.eib.org/report).

EIB-Gruppen

2

Aktivitetsberetning og beretning om virksomhedsansvar

Aktiviteten i 2009

Som respons på krisen øgedes
omfanget af indgåede låneaftaler og udbetalinger væsentligt i 2009, hvor Banken støttede over 500 nye, omfattende
projekter og 50 000 små og
mellemstore virksomheder

(mio EUR)

Godkendte projekter
I Unionen
I partnerlandene

103 898
93 615
10 283

Indgåede aftaler
I Unionen
I partnerlandene

79 102
70 505
8 597

Udbetalinger
I Unionen
I partnerlandene

54 022
48 898
5 123

Tilvejebragte midler (før swaps)
I kernevalutaer (EUR, GBP, USD)
I andre valutaer

79 386
70 205
9 182

Stilling pr. 31.12.2009
Udestående
Udbetalinger på udlån
Lån at udbetale
Finansieringsbidrag af budgetmidler
Låntagning

324 150
81 843
1 416
305 758

Egne midler
Balancesum
Regnskabsårets nettoresultat
Tegnet kapital
Heraf indkaldt

37 954
361 871
1 877
232 393
11 620

EIB-Gruppen: Vedtægtsmæssige nøgletal
Aktiviteten i 2009
Indgåede aftaler
Venturekapital (39 fonde)
Garantier (22 forretninger)

3 031
733
2 298

Stilling pr. 31.12.2009

Over 730 mio EUR investeret i
39 nye venturekapitalfonde i
2009 og løbende forpligtelser
på 4,1 mia EUR i over 300 fonde, hvorved beskæftigelse og
investeringer i små virksomheder blev stimuleret

Portefølje
Venturekapital – aktiver under forvaltning (307 fonde)
Garantier - positioner (168 forretninger)

17 697
4 103
13 594

Samlede Indgåede aftaler
Venturekapital (307 fonde)
Garantier (168 forretninger)

5 136
13 987

Egne midler
Balancesum
Regnskabsårets nettoresultat
Tegnet kapital
Heraf indkaldt

1 015
1 157
-7
2 940
588

Indhold
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“Vi mere end nåede de mål, der var
blevet sat for Banken af dens ejere,
EU’s medlemsstater”.

Meddelelse fra formanden
Rekordstor långivning i hårde tider
2009 var et turbulent år, og jeg er stolt over, at Bankens personale levede op til udfordringen, der bestod i at gøre mere, gøre det bedre og gøre det
hurtigere. Sidste år støttede EIB europæisk økonomi med en rekordstor långivning på 79 mia EUR.
Kort sagt mere end nåede vi de mål, der var blevet
sat for Banken af dens ejere, EU’s medlemsstater.
Sådan nåede vi vores mål
Det var af afgørende betydning for Den Europæiske
Union, at vi på et tidligt tidspunkt indså, hvilke alvorlige konsekvenser krisen havde, og reagerede hurtigt, og Banken spillede en vigtig rolle ved at imødegå kreditmanglen på markedet. Når det er sagt,
skal der ikke herske tvivl om, at Bankens finansiering
altid har været og fortsat vil være forbeholdt økonomisk bæredygtige projekter og programmer. Projekterne skal bidrage til Den Europæiske Unions målsætninger og opfylde vores tekniske og økonomiske
såvel som vores sociale og miljømæssige standarder. Derfor blev der gjort en kolossal indsats for at
fremskynde forberedelserne, gennemgangen og,
om nødvendigt, ændringerne af projektforslag for at
sikre direktionens og bestyrelsens godkendelse af et
øget antal projekter. I 2009 indgik Banken ikke blot

aftaler om projekter til en værdi af 79 mia EUR, den
udbetalte også 54 mia EUR til realøkonomien - penge, der blev stillet til rådighed for offentlige myndigheder, industrien og i sidste ende borgerne for at
bistå dem med at klare de udfordringer, som fulgte
med den finansielle og økonomiske krise.
Banken bidrog også ved at sikre vigtige projekter,
som ellers ikke ville være blevet gennemført på
grund af de vanskelige økonomiske forhold inden
for områder som infrastrukturer og innovation.
Tre prioriterede områder
Det Europæiske Råd bemyndigede EIB til at gennemføre yderligere aktiviteter på tre konkrete områder: små og mellemstore virksomheder
(SMV), konvergensregioner og bekæmpelse af
klimaforandringer.
SMV
SMV, der anses for økonomiens rygrad og en vigtig
jobskabende sektor, fik i 2009 gavn af 12,7 mia EUR,
der blev stillet til rådighed i nye kreditlinjer, som lokale formidlende banker forvalter med henblik på
videreudlån til små virksomheder. Desuden arbejdede vi på at stille over 75% af den samlede finan-
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sielle støtte på 21 mia EUR, som vi indgik aftaler om
i både 2008 og 2009, til fuld rådighed for bankerne
ved udgangen af 2009. Dette betød, at over 50 000
SMV kunne få glæde af EIB-finansiering på næsten
15 mia EUR i 2009. I en periode med alvorlige kreditproblemer var dette en hårdt tiltrængt finansiel
støtte, som ikke var til rådighed på markedet.
Konvergens
Långivningen til Europas økonomisk svage regioner (konvergensregioner) beløb sig til 29 mia EUR
svarende til 41% af EIB’s samlede långivning i EU,
ligeligt fordelt mellem EU-15 og de 12 nye EU-lande. De sidstnævnte modtog i alt 12,8 mia EUR. Desuden stillede EIB vigtig teknisk bistand til rådighed
for konvergensregioner til forberedelsen af projekter til finansiering inden for områder som infrastrukturer og energi eller miljøforbedringer.
Klimaforandringer
Bekæmpelsen af klimaforandringer resulterede i
næsten 17 mia EUR i lån til projekter, som bidrager
til nedsættelse af drivhusgasemissioner, herunder
vedvarende energi (4,2 mia EUR), energieffektivitet
(1,5 mia EUR), forskning og udvikling inden for renere transport (4,7 mia EUR) og investeringer i bytransport (5,5 mia EUR) samt projekter uden for EU,
der vedrører klimaforandringsspørgsmål.
Vores rolle i verden
Med en långivning på næsten 9 mia EUR uden for
EU yder EIB en betydelig finansiel støtte til EU’s
partnerlande under de ”eksterne mandater”, som
vedtages af Rådet og Europa-Parlamentet. Vi forfulgte aktivt muligheder for fælles handlingsplaner
med andre multilaterale udviklingsbanker, hvor
vi skabte synergi ikke kun i vores finansieringsaktiviteter i visse dele af verden, men også i forbindelse med større globale udfordringer som f.eks.
klimaforandringer.
Fremtiden
Med det nye initiativ ”EU-2020” udstikkes rammerne
for, hvordan Unionen og medlemsstaterne kommer
helt på fode igen efter krisen, samtidig med at ud-
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viklingen mod en mere konkurrencedygtig økonomi
fremskyndes. Vi er nødt til at imødegå den europæiske økonomis strukturelle svagheder og de makroøkonomiske udfordringer, som er vokset med krisen.
I denne sammenhæng vil EIB i udviklingen af sine
aktiviteter følge de tre prioriteter, der foreslås i EU
2020-strategien, nemlig intelligent vækst, bæredygtig vækst og inklusiv vækst. Vi vil tilbyde innovative finansieringsløsninger, og vi vil navnlig arbejde sammen med Kommissionen om forslag til
at forbedre gearingen af EU’s budgetmidler og EIBGruppens finansiering.
Ud over sin finansielle sagkundskab gør EIB også
brug af den viden, som forretningsanalytikere og
sektorøkonomer, ingeniører, miljø- og sociale eksperter, byplanlæggere og klimaforandringseksperter sidder inde med. Disse eksperter udgør en betydelig del af det personale, som er ansat inden for
de seneste fem år, og de er med til at udvikle nye
långivningspolitikker, yde teknisk bistand til initiativtagere til projekter og føre tilsyn med gennemførelsen af komplekse projekter.
Det kommende år bliver ikke nemmere, men jeg er
overbevist om, at vores organisation og vores personale vil klare udfordringerne. EIB har altid arbejdet målrettet for at støtte EU’s politiske mål – både
inden for og uden for Europas grænser. Det vil vi
fortsætte med at gøre ved at anvende vores kapacitet inden for långivning og teknisk bistand til
gavn for EU’s borgere.

Philippe Maystadt

Den operationelle strategi

Bestyrelsen på mødet
den 2. februar 2010
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EIB’s forretningsplan er en treårig rullende plan (20102012), der angiver prioriteringerne for Bankens udlånsaktiviteter. Hvad er forretningsplanens fokus for 2010?

Selv om der er tegn på, at den stærke økonomiske
afmatning er på retur, er udsigterne stadig yderst
usikre og skrøbelige, og den økonomiske bedring
kommer sandsynligvis til at tage noget tid. Derfor
koncentrerer Banken fortsat, under de nuværende økonomiske omstændigheder, sin indsats om
at hjælpe Europa ud af krisen ved at gøre mere og
gøre det bedre og hurtigere. Målet for 2010 er at
opretholde den høje udlånsaktivitet fra 2009, hvor
der blev indgået låneaftaler for 79 mia EUR.
I de kommende år vil Banken i sin långivning fortsat fokusere på områder, hvor Europa er hårdest
ramt af krisen, nemlig små og mellemstore virksomheder, klimaforandringer og konvergensregioner. Derfor går hovedparten af de yderligere udlån
fra den europæiske økonomiske genopretningsplan også til disse tre prioriterede områder.

Banken vil i sin långivning fortsat fokusere på områder, hvor Europa er
hårdest ramt af krisen
I 2009 oversteg EIB’s støtte til SMV endog det mål,
der var sat i EU’s genopretningsplan, og som krævede, at Banken gik ud over den traditionelle årlige
støtte på 5 mia EUR og nåede op på et årligt gennemsnit på 7,5 mia EUR i perioden 2008-2011. Långivningen steg til over 8 mia EUR i 2008, og i 2009
nåede EIB op på 12,7 mia EUR i indgåede låneaftaler. Med 20,8 mia EUR i indgåede låneaftaler i 2008
og 2009 er Banken godt på vej til at nå det mål,

EIB’s respons på den finansielle
og økonomiske krise
EIB’s kriserespons består af en pakke af
foranstaltninger, der omfatter yderligere
50 mia EUR i indgåede låneaftaler i EU i
perioden 2008-2010. Den ekstra långivning kommer oven i de ca. 45-50 mia
EUR, som blev udlånt på årsbasis før
krisen. EIB’s respons på den økonomiske krise indebærer ikke ændringer i de
politiske målsætninger, men øger intensiteten i Bankens aktiviteter.
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der blev sat på Økofin-Rådets møde i Nice i 2008,
nemlig en långivning på 30 mia EUR til SMV i perioden 2008-2011. EIB havde allerede gjort sit ”lån
til SMV”-produkt enklere og mere transparent for
at fremme långivningen gennem partnerbankerne.
I 2009 blev den nye SMV-strategi udmøntet i stort
omfang, og EIB fortsatte den hurtige udlånsvækst.
Sammen med sine formidlende samarbejdspartnere udvidede Banken sin dækning fra låneaftaler i
16 af de 27 medlemsstater i 2008 til 24 i 2009, hvor
den inddrog mange nye modparter for at sikre en
bred støtte til SMV. I 2010 vil den øgede støtte til
SMV blive suppleret med nye produkter, der er udviklet af EIB selv eller af Bankens datterselskab, Den
Europæiske Investeringsfond (EIF), for at imødekomme SMV’s særlige behov.
En øget konvergensfremmende långivning med det
formål at stimulere et økonomisk opsving i Europa
er et logisk skridt, da det er Europas fattigste områder, der er hårdest ramt af krisen. Derfor øgede EIB
sin långivning til konvergensområder til i alt 29 mia
EUR i 2009 svarende til 41% af Bankens samlede långivning i EU. De central- og østeuropæiske lande var
særlig hårdt ramt. EIB erkendte, at der var brug for
en hurtig indsats, og indgik i et tæt samarbejde med
Den Internationale Finansieringsinstitution (en del
af Verdensbankgruppen) og Den Europæiske Bank

for Genopbygning og Udvikling om et initiativ med
henblik på at stille over 24 mia EUR til rådighed for
banker i Central- og Østeuropa i 2009 og 2010. Lån til
SMV formidles gennem lokale banker, og ved udgangen af 2009 havde EIB alene ydet over 10 mia EUR i
nye lån til SMV og kommunale projekter i regionen.
Dette betyder, at EIB i løbet af ét år næsten opfyldte
den forpligtelse på 11 mia EUR, som Banken havde
indgået for begge år tilsammen.
Udmøntningen af EIB’s europæiske genopretningsprogram er også målrettet mod klimaforandringer. EIB har forpligtet sig fuldt ud til at støtte EU’s
førende rolle i den globale kamp mod klimaforandringer. I 2009 ydede Banken lån på 17 mia EUR til
projekter, der bidrager til at reducere mængden af
CO2-emissioner, bl.a. ved investering i vedvarende
energi, effektiv energiudnyttelse, forskning og udvikling med henblik på renere transport og investeringer i bytransport. Målet er at udlåne mindst lige
så meget i 2010. Det er af afgørende betydning, at
foranstaltninger i EU til bekæmpelse af klimaforandringer kombineres med initiativer til at fremme
lav-CO2-vækst i udviklingslandene. Derfor vil Bankens ordning for energimæssig bæredygtighed og
forsyningssikkerhed bruge 3 mia EUR til finansiering af projekter i disse lande. Endvidere øger EIB
hele tiden sin støtte til de globale karbonmarkeder.

Aktivitetsberetning og beretning om virksomhedsansvar

I 2009 udlånte Banken 17 mia EUR til
projekter, der bidrager til at nedsætte
mængden af CO2-emissioner
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EIB-Gruppens aktivitet
i 2009
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Fordelagtige lån til jobskabelse i SMV

Med låneaftaler på i alt 20,8 mia EUR indgået med formidlende banker i 2008 og 2009 er EIB godt på vej mod
målet i den europæiske økonomiske genopretningsplan,
som stats- og regeringsoverhovederne vedtog i december 2008, nemlig en långivning på 30 mia EUR til SMV i
perioden 2008-2011.

I 2009 stillede EIB 12,7 mia EUR til rådighed i kreditlinjer for formidlende banker til videreudlån til
små virksomheder, en stigning på 55% i forhold til
2008. Banken nåede ud til over 50 000 SMV i hele
EU, og formidlere i 24 medlemsstater deltog. EIB’s
fremstød for at nå ud til små virksomheder har
også en forstærkende virkning, idet alle finansielle
formidlere forpligtes til at bidrage med mindst en
euro fra deres egne midler til hver euro i EIB-udlån.

EBGU og Verdensbankgruppen inden for en fælles
handlingsplan for at øge støtten fra internationale
finansielle institutioner til SMV i det centrale, østlige og sydøstlige Europa. Initiativet, der krævede et
tæt samarbejde med lokale banker, blev iværksat i
februar 2009. Ved udgangen af 2009 havde EIB allerede indgået forpligtelser for 10,5 mia EUR med
formidlere i regionen.

Den øgede SMV-støtte var endnu mere udpræget i
de nye medlemsstater, hvor små virksomheder var
særlig hårdt ramt. 2,1 mia EUR i indgåede låneaftaler betød næsten en fordobling af kreditlinjerne i
forhold til 2008. EIB har arbejdet tæt sammen med

Som reaktion på den likviditetsmangel, som SMV oplevede, blev de produkter, der tilbydes disse virksomheder, udvidet
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Som reaktion på den likviditetsmangel, som mange SMV oplevede, blev der i 2009 gennemført en
række udvidelser af de finansielle produkter, der
tilbydes SMV. Banken konstaterede f.eks., at der
var et øget behov for arbejdskapital, og handlede prompte for at imødekomme efterspørgslen.
EIB’s långivning til SMV 2007-2009, indgåede
aftaler om kreditlinjer med formidlere
mio EUR
14 000
12 675

12 000
10 000
8 167

8 000
6 000

5 716

4 000
2 000
2007

2008

2009

0

Desuden blev ”lån til SMV”-produktets geografiske dækning i 2009 udvidet til kandidatlandene
og de potentielle kandidatlande samt til de østlige
partnerlande.
Den Europæiske Investeringsfond, der sammen
med EIB danner EIB-Gruppen, er den specialiserede gren for risikofinansieringer rettet mod SMV.
EIB er majoritetsejer af Fonden. De øvrige ejere er
Europa-Kommissionen og en gruppe offentlige
og private finansielle institutioner. Dens ekspertiseområder er støtte til venture- og vækstkapitalfonde, der investerer i SMV, og porteføljegarantier
for SMV-lån. I lighed med EIB kanaliserer EIF også
sin støtte til små virksomheder gennem finansielle
formidlere, modparter som f.eks. venturekapital-,
vækst- og mezzaninfonde, banker, garantiinstitutioner og gensidige garantifonde.
I 2009 investerede EIF over 730 mio EUR i 39 vækstfonde, der udbyder venturekapital, i Europa. Fonden har på nuværende tidspunkt indgået forplig-

Aktivitetsberetning og beretning om virksomhedsansvar

telser på i alt 4,1 mia EUR i over 300 fonde, hvilket
gør den til en af de største aktører inden for privat
egenkapital i Europa. I 2009 overdrog EIB til EIF at
investere 1 mia EUR på Bankens vegne i form af en
mezzaninordning for vækst. Mezzaninfinansiering
er en blanding af gældsinstrumenter og egenkapital, ofte i form af mindre overordnede lån eller lån
til konvertering til egenkapital, som er særligt velegnede til små virksomheder i udvikling og med
stort vækstpotentiale. Mezzaninordningen for
vækst vil blive investeret over de næste tre år i investeringsfonde, der er målrettet mod virksomheder i vækst og innovative virksomheder i Europa,
for at udfylde finansieringstomrum.
Der blev i 2009 udviklet forskellige mikrofinansieringsinitiativer. En ny venturekapitalfacilitet på
20 mio EUR, som forvaltes af EIF på Bankens vegne,
henvender sig til mikrofinansieringsinstitutioner
uden for den konventionelle banksektor. Desuden
fokuserer mikrofinansieringsinitiativet Progress,
som er finansieret af Banken og Kommissionen, på
den sociale økonomi. En større adgang til mikrofinansiering forventes at få betydelige konsekvenser for oprettelsen af nye mikrovirksomheder og
selvstændige erhvervsdrivende samt at fremme
lige muligheder.
Selv om EIF’s egenkapitalinstrumenter har til formål at forbedre adgangen til SMV-kapital for et
bredt spektrum af små virksomheder, er det dog
lige så vigtigt at fokusere på de små og mellemstore virksomheders gældsbehov ved hjælp af garantier og securitisation. I 2009 ydede EIF garantier
for 2,3 mia EUR. Fonden havde ved udgangen af
2009 en samlet udestående garantiportefølje på
13,6 mia EUR.
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Støtte til små virksomheder – meningen med partnerskaber
Den lokale efterspørgsel efter virksomhedens industrimaskiner og industrielle tjenesteydelser er faldet med
15%, men der er ikke tale om, at Équipements et Techniques Industrielles (ETI) afskediger personale. Tværtimod ansættes ekstra folk. ETI har hjemsted i Le Havre og har omkring 80 ansatte. Virksomheden løser kreditproblemerne ved at udvide sin forretningsvirksomhed til udlandet ved hjælp af EIB-lån, som er formidlet af
den lokale afdeling af Société Générale.
En betydelig del af ETI’s kunder er industrivirksomheder, især i det omkringliggende område af Normandiet,
som lider under virkningerne af krisen. Alle de lokale leverandører til disse virksomheder er under pres, men
ETI har også en international kundekreds, idet virksomheden importerer udstyr fra ca. 15 lande og eksporterer til lige så mange lande.
ETI har ca. 15 000 varer på lager i sine lokaler i Le Havre og filialer i Dieppe og Le Petit-Quevilly, hvoraf de dyreste koster flere millioner euro. Lagrene er dog kun en midlertidig fase i den meget specialiserede proces, som
virksomheden er involveret i, og som består i at udvælge udstyr, identificere og rådgive om kundebehov, samle, pakke og sende industriudstyr – samt den nødvendige undervisning i at bruge det.
”ETI’s strategi med at udvide sin virksomhed til udlandet for at kompensere for en dalende lokal efterspørgsel
bygger på tre grundpiller”, forklarer Yvon Kervella, der er projektleder i ETI’s eksportafdeling. ”For det første den
direkte eksport af industriudstyr til en lang række kunder. For det andet tekniske værksteder og laboratorier,
som opbygges på stedet i forbindelse med større projekter. Endelig tilbyder ETI også erhvervsuddannelse”.
Algeriet er ETI’s største eksportmarked generelt, og især for erhvervsuddannelse. Virksomheden har kontor i
Algier og gennemførte for nylig et projekt for Algeriets Ministerium for Erhvervsuddannelse, som i alt 44 skoler fik gavn af.
”Da vi havde vundet udbuddet, startede processen med at vælge, i dette tilfælde, blikkenslagerværktøj og fittings og samle dem i værktøjskasser”, fortæller Kervella. ”Herefter skulle det sendes til Algier, tolddeklareres, leveres ud til skolerne, kvalitet og mængde skulle kontrolleres, det skulle tages i brug, og der skulle holdes kurser af en uges varighed med oplæring af lærere, som nu er ved at uddanne en ny generation af professionelle
blikkenslagere og montører”.
Ved projekter af denne type, der kan tage op til to år fra start til slut, følger betalingen normalt først, når projektet er gennemført. Af den grund havde ETI brug for yderligere arbejdskapital til finansiering af den internationale udvidelse, og derfor lånte Société Générale virksomheden 375 000 EUR fra midler, som var stillet til
rådighed af EIB. Fordi ETI’s lån kom fra EIB-midler, var vilkårene bedre end dem, virksomheden kunne have
opnået andre steder. ”Vi har tillid til ETI, og for os er det vigtigt, at vi stadig kan låne til vores gode kunder,
også selv om det er svære tider, med hjælp fra EIB”, udtaler Yannis Faucillon fra Société Générales afdeling i
Le Havre. ”Det er, hvad jeg kalder ”la logique du partenariat” (meningen med partnerskaber)”.

Aktivitetsberetning og beretning om virksomhedsansvar

ETI løser kreditproblemerne ved at
udvide sin forretningsvirksomhed til
udlandet. Det sker ved hjælp af EIBlån
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Konvergensfremmende långivning
støtter opsvinget i Europa

Investering i EU’s konvergensregioner var et af de centrale indsatsområder, som Økofin-Rådet udpegede som en vigtig del af
EIB’s respons på den økonomiske krise. Långivningsaktiviteter i konvergensområderne udgjorde 29 mia EUR i 2009 (mod
21 mia EUR i 2008, en stigning på 36%).

41% af EIB’s långivning i EU blev ydet til konvergensregioner. Inden for EU var långivningen ligeligt
fordelt mellem EU-15 og de 12 nye medlemsstater,
idet de sidstnævnte modtog 12,8 mia EUR og de
førstnævnte 16,2 mia EUR. Målt i beløb pr. indbygger modtog de nye medlemsstater dog mest. Desuden er der sket en markant stigning år-til-år på
60% i de pågældende lande, som for størstedelens
vedkommende anses for konvergensregioner.

EIB har været tættere involveret i samfinansiering
med strukturfondene for at bistå medlemsstaterne
med at opfylde deres forpligtelse til at supplere EUtilskud med egne budgetmidler. Denne långivning
ifølge strukturprogrammerne giver en fleksibel rammemodel, som fremmer udnyttelsen og sikrer bedre
anvendelse og gearing af EU’s strukturfondsmidler.
Långivningen ifølge strukturprogrammerne i konvergensregionerne udgjorde over 3,1 mia EUR i 2009.

Aktivitetsberetning og beretning om virksomhedsansvar
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JASPERS – Joint Assistance to Support Projects in European Regions
(EIB, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling
samt KfW Bankengruppe)



JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
(EIB, Europa-Kommissionen og Europarådets Udviklingsbank)



JEREMIE – Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises initiative
(EIF, Europa-Kommissionen)



JASMINE – Joint Action to Support Micro-Finance Institutions in Europe
(EIF og Europa-Kommissionen)

EIB har desuden været en vigtig partner i udformningen, lanceringen og udmøntningen af EU’s Østersøstrategi og fungeret som banebryder for den nye
makroregionale strategi, der er udviklet af Kommissionen på anmodning af Det Europæiske Råd. EIB bidrager til denne strategi gennem sin långivning, ved
at stille teknisk bistand til rådighed, gennem et styrket samarbejde med Den Nordiske Investeringsbank
og ved sin deltagelse i relevante fora vedrørende
den nordlige dimension. Kommissionen vil muligvis
lancere en lignende territorial strategi for Donauregionen – et initiativ, som EIB vil følge nøje.
Endvidere støtter EIB og Kommissionen konvergens
via rådgivning, finansieringstekniske instrumenter og særligt tilpassede finansielle produkter,

EIB og Kommissionen støtter konvergens ved hjælp af særligt tilrettelagte
fælles samhørighedspolitiske initiativer - de såkaldte fire J’er

navnlig i de nye medlemsstater. Der findes fire særligt tilrettelagte fælles samhørighedspolitiske initiativer, de såkaldte “fire J’er”, der udspringer af partnerskaber mellem Europa-Kommissionen, EIB/EIF
og andre internationale finansielle institutioner. De
fire J’er er:

JASPERS har fokus på at bistå modtagerlandene
med forberedelsen af forslag til bæredygtige infrastrukturprojekter, der kan modtage tilskud fra
strukturfondene. Der lægges især vægt på forbedring af transportnet, miljøforbedringer, forbedret
energieffektivitet og anvendelse af vedvarende
energi. JASPERS omfatter også forbedringer af bytransportnet samt visse projekter i andre sektorer,
som er berettiget til EU-bistand, såsom sundhed,
forskning og udvikling samt byfornyelse. Projektforberedelsen øgedes væsentligt i 2009. Ca. 130
opgaver blev færdiggjort, de fleste i Polen, Tjekkiet og Rumænien. Alt i alt har JASPERS udført 240
opgaver siden initiativets start i slutningen af 2006.
Ved udgangen af 2009 bistod det fælles initiativ
ved 430 aktive opgaver. De vigtigste områder i initiativets portefølje er vand og spildevand (23%),
havne, lufthavne og jernbaner (20%), fast affald og
energi (19%), veje (17%) og byudvikling (10%).
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JESSICA har til formål at bistå myndighederne
i EU-regioner, der er omfattet af strukturfondene
2007-2013, med at udnytte finansieringstekniske
mekanismer til at tilvejebringe en mere effektiv
støtte til investeringer i bæredygtig byudvikling.
JESSICA-mekanismen giver mulighed for at anvende strukturfondsmidler til tilbagebetalingspligtig
(og hermed genanvendelig) finansiering af indtægtsskabende byprojekter via byudviklingsfonde.
Disse investeringer, der kan antage form af egenkapital, lån og/eller garantier, foretages i projekter, som indgår i integrerede byplaner, hvor kommuner, banker og private investorer tilskyndes til

at udvikle partnerskaber. Ved udgangen af 2009
havde EIB gennemført næsten 50 lande- eller regionsspecifikke evalueringsundersøgelser inden for
JESSICA, hvor markedet for finansieringstekniske
instrumenter til at støtte bæredygtig byudvikling
blev vurderet, og flere er planlagt. Endvidere er der
underskrevet 15 fælles hensigtserklæringer med
Bulgarien, Cypern, Grækenland og Portugal samt
en række regioner om gennemførelse af JESSICAstrukturer i samarbejde med EIB. Desuden blev der
indgået otte aftaler om holdingfonde mellem EIB
og forvaltningsmyndighederne til et samlet beløb
på over 900 mio EUR. For at fremme en yderligere

EIB hjælper udvidelsen af Berlin-Brandenburg Airport
på vingerne
EIB-lån bidrager til udvidelsen af Brandenburg Airport, Berlins internationale transportknudepunkt. Dette ”tyske foreningsprojekt”
er især vigtigt på grund af dets bidrag til den økonomiske udvikling i det østlige Tyskland.
I 2009 godkendte EIB et lån på 1 mia EUR, samtidig med at en række lokale banker stillede yderligere 1,4 mia EUR til rådighed, hvilket
gjorde det til en af de største finansieringsforretninger vedrørende
infrastrukturer i Europa. Med lånet bliver det muligt at udvide og
modernisere den eksisterende Brandenburg Airport, så den bliver
et vigtigt transportknudepunkt. EIB’s finansiering vil give lufthavnen den nødvendige kapacitet til at håndtere den voksende lufttrafik, der forventes som følge af lukningen af to bylufthavne, Tegel
og Tempelhof. På grund af sin historie og opdelingen under den
kolde krig udviklede Berlin et system bestående af to lufthavne
i byområdet (Tegel og Tempelhof ) og en lufthavn uden for byen
(Brandenburg).
Samlingen af lufttrafikken i en enkelt lufthavn uden for byen vil
give betydelige miljøfordele og forbedre sikkerheden for befolkningen omkring Berlin og Brandenburg. Banken forventer samtidig
en positiv virkning på den økonomiske udvikling i andre dele af
Østtyskland. Som EU-konvergensregioner er de genstand for særlig opmærksomhed fra EIB. Øgede adgangsmuligheder fra luften
og direkte såvel som indirekte jobskabelse er nogle af de umiddelbare fordele, som projektet vil give disse regioner.

Aktivitetsberetning og beretning om virksomhedsansvar
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Konvergens i EU
Indgåede aftaler om individuelle lån i 2009 fordelt på
sektorer
I alt
(mio EUR)
Kommunikationsinfrastruktur
Energi
Byudvikling
Vand, kloakering, renovation
Uddannelse og sundhed
Industri
Andre tjenester
Individuelle lån i alt
Kreditlinjer i konvergensregioner

%

8 840
4 365
1 682
2 128
1 007
3 836
1 771

37
18
7
9
4
16
7

23 630

100

5 320

indsats på dette område blev en JESSICA-netværksplatform lanceret af Kommissionen i 2009 i samarbejde med EIB og Europarådets udviklingsbank.
Platformen anvendes til udveksling af knowhow og
god praksis vedrørende JESSICA og finansieringstekniske instrumenter inden for byudvikling.

finansieringstekniske produkter i regionerne. Inden for JEREMIE-initiativet kan nationale og regionale myndigheder i stedet for at give tilskud vælge
at anvende penge, som stilles til rådighed af Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling i form af
markedsbaserede finansielle instrumenter.

EIB er direkte involveret i JASPERS og JESSICA. De
to andre J’er, JEREMIE og JASMINE, hører under
EIB’s datterselskabs regi, Den Europæiske Investeringsfond, da de vedrører henholdsvis venturekapitalfonde/garantier til SMV og mikrofinansiering.

JASMINE er især målrettet mod udviklingen af
mikrokredit for at støtte vækst og beskæftigelse. EIF er blevet bemyndiget til at administrere en
del af initiativet for at yde finansiel støtte fra EIB’s
midler i form af finansiering til mikrofinansieringsinstitutioner og ydere af mikrokredit, som ikke er
banker, samt teknisk bistand fra Europa-Kommissionens midler.

JEREMIE har til formål at fremme små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering og
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Bekæmpelse af klimaforandringer
Det tredje prioriterede område i EIB’s respons på den økonomiske krise har været en hurtig udvidelse af støtten til investeringer, som bidrager til at bekæmpe klimaforandringer. Banken
ydede i 2009 lån på næsten 17 mia EUR til projekter, der bidrager til at reducere CO2-emissioner, bl.a. inden for vedvarende
energi, effektiv energiudnyttelse, forskning og udvikling med
henblik på renere transport og investeringer i bæredygtig transport. Tallet skal ses i forhold til udlån på 9,8 mia EUR i 2009.

Som supplement til støtten til investeringer, der afbøder klimaforandringer, spiller tilpasning til virkningerne af global opvarmning også en vigtig rolle. EIB
øger långivningen og den tekniske bistand i vandsektoren og andre sårbare sektorer, hvor der er et
presserende behov for tilpasning. I 2007 besluttede
Banken, at projekter vedrørende afbødning af og tilpasning til klimaforandringer kunne finansieres med
op til 75% af projektomkostningerne i stedet for den
sædvanlige grænse på 50% og med lån med længere løbetider. EIB har allerede indhentet en betydelig
erfaring med tilpasningsprojekter, især inden for sektorer som vand og infrastrukturer, og screener systematisk og konstant sine projekter for klimarisici.
Bankens sagkundskab er særlig vigtig i udviklingslandene, især de fattigste, som på grund af deres
geografiske forhold, lave indkomst og større afhængighed af klimasensitive sektorer, såsom landbrug, skovbrug og fiskeri, er sårbare over for virkningerne af klimaforandringer.
I EIB’s sektorudlånspolitik lægges der vægt på reduktion af drivhusgasemissioner, især i forbindelse
med energi, vand, transport, affald, forskning, udvikling og innovation samt skovbrug. Gennem de
krav og betingelser, Banken stiller til initiativtagere til projekter, fremmer den udviklingen af vedvarende energikilder og større effektivitet inden for
energi- og vandforbrug. Desuden støtter den udbredelsen af renere transportmåder, anvendelse af
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affald som vedvarende brændstofkilde, udvikling
og kommercialisering af klimavenlige teknologiske
nyskabelser og biologisk kuldstofbinding via nyplantning og genplantning af skov.
EIB støtter en bred vifte af investeringer i vedvarende energikilder. Banken har opbygget erfaring og
sagkundskab inden for innovative teknologier og
fremstillingsprocesser, især solcelleanlæg, offshore
vindenergi, koncentreret solenergi og 2. generations biobrændsel. For at øge sin virkning er Banken ved at udarbejde en sektorudlånspolitik, som
skal støtte teknologier til vedvarende energi. I 2009
gik 4,2 mia EUR til projekter inden for vedvarende
energi mod 2,2 mia EUR i 2008.
Inden for energieffektivitet fokuserer Bankens långivning på energibesparelser i bygninger, bytransport, fremstillingsindustrien og energiudvinding.
Banken er særlig aktiv inden for støtte til kommuners
investeringer i projekter for energieffektivitet og vedvarende energi. Mere generelt screener EIB systematisk alle projekter for at finde muligheder for at øge
energieffektiviteten og kræver anvendelse af den
bedst tilgængelige teknologi. Udlån til energieffektivitet beløb sig til 1,5 mia EUR, en fordobling af beløbet på 730 mio EUR i 2008.
Aktiviteter inden for forskning, udvikling og innovation, der vedrører f.eks. maskin- og brændstofteknologier, som forbedrer energieffektiviteten og reducerer emissionerne, samt energieffektive biler har også
ydet et vigtigt bidrag. Som et led i EIB’s respons på
den økonomiske krise er der oprettet en særlig europæisk facilitet for ren transport, hvormed sådanne
investeringer støttes. Samlet set tegnede forskning,
udvikling og innovation inden for ren teknologi sig
for lån på 4,7 mia EUR mod 1,3 mia EUR i 2008.
EIB’s transportudlånspolitik fremmer klimavenlige transportformer, såsom jernbaner og kollektiv
bytransport, indre modalskift og vandveje samt
søtransportprojekter. Investeringer i bæredygtig
transport tegnede sig for 5,5 mia EUR i 2009 mod
5,1 mia EUR i 2008. Diverse andre investeringer, der
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bidrog til bekæmpelse af klimaforandringer, udgjorde 0,5 mia EUR, og det samme beløb blev udlånt til klimaforandringsprojekter uden for Europa.
Endelig er EIB også aktiv inden for forvaltning af
karbonfonde. I 2009 blev EIB-KfW Carbon Programme II iværksat. Dette er anden fase af et program,
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der er oprettet af Den Europæiske Investeringsbank og KfW med henblik på køb af karbonkredit.
Det nye program fokuserer på projekter i de mindst
udviklede lande. Programmet dækker karbonkreditter både før 2012 og efter 2012.
Klimaforandringshensyn inddrages i stadig stigende grad som et fast element i EIB’s forretninger. Herved sikres, at de projekter, der finansieres
af Banken, har kvalitet og potentiale til at skabe
resultater på klimaforandringsområdet. Der er allerede indført flere former for fast praksis, som
f.eks. indregning af omkostningerne til CO2-emissioner fra projekter vedrørende varmekraftværker ved beregningen af deres økonomiske afkast,
vurdering af CO2-virkningen af vejprojekter ved at
måle CO2-emissionerne fra de køretøjer, som skal
bruge dem, projektscreening for at finde muligheder for og elementer af større energieffektivitet
og projektscreening i de tidlige faser for at finde
muligheder for at skabe karbonkreditter inden for
Kyoto-mekanismerne. Der ydes teknisk bistand til
initiativtagere til projekter, så de kan forberede
og markedsføre disse muligheder. Banken opstiller principper for god praksis og opbygger efterhånden en ledelsesstruktur, personalekapacitet
og bevidsthed. Et banebrydende initiativ i denne
sammenhæng er Bankens vurdering af drivhusgasemissioner frembragt af de projekter, den finansierer. Herved måles EIB’s CO2-fodspor.
Eftersom klimaforandringer er et globalt problem,
som kræver en kollektiv indsats, hvis der skal findes
effektive løsninger, lægger EIB stor vægt på samarbejdet med andre multilaterale og bilaterale finansieringsinstitutioner. Med hensyn til tilpasning blev
der under mødet inden for FN’s rammekonvention
om klimaændringer, som blev afholdt i København
i december 2009, i samarbejde med Europa-Kommissionen, AFD, EBGU og KfW afholdt et arrangement i tilknytning hertil om de finansielle krav til
tilpasning og de europæiske finansieringsinstitutioners rolle. Som opfølgning på dette arrangement
blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal dele viden om god praksis i tilpasningsprojekter og intern
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politik med henblik på at undersøge potentialet for
harmonisering af de valgte fremgangsmåder.
Før åbningen af klimamødet i København opfordrede cheferne for multilaterale udviklingsbanker
og IMF konventionens parter til at skabe et grundlag for en ambitiøs, omfattende og retfærdig global ordning for klimaforandringer. Cheferne for de
multilaterale udviklingsbanker forpligtede sig til
at forbedre koordineringen af finansierings- og kli-
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maforandringsaktiviteter for herved at give kunder
og samarbejdspartnere mulighed for en maksimal,
effektiv udnyttelse af disse ressourcer. Mødet i København mundede ikke ud i en retligt bindende aftale. I stedet førte det til ”Københavnsaftalen”, der
opfordrer til tilvejebringelse af ekstra finansieringsmidler til afbødning og tilpasning, især i udviklingslandene. Cheferne for de multilaterale udviklingsbanker, herunder EIB, drøfter nu, hvordan man
kan bistå med opfyldelsen af disse forpligtelser.

Det sikres, at de projekter, der
finansieres af Banken, har kvalitet
og potentiale til at skabe resultater
på klimaforandringsområdet
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Fremme af miljømæssig
bæredygtighed

For at understrege, hvor vigtigt et bæredygtigt miljø er for vores fremtid, øgede EIB i 2009
sin långivning inden for dette område med 41%
og stillede således 25,3 mia EUR til rådighed på
verdensplan mod 18 mia EUR i 2008. Udlån med
henblik på at fremme miljømæssig bæredygtighed tegnede sig for 32% af Bankens samlede
långivning.

Den Europæiske Investeringsbank fremmer miljømæssig bæredygtighed og støtter herved EU’s politik for bæredygtig udvikling. Bankens overordnede
strategi er beskrevet i forretningsplanen, i diverse

Banken er særlig opmærksom på
to af det 21. århundredes største
miljøudfordringer: den nødvendige
afbødning af og tilpasning til
klimaforandringer samt håndtering
af den ikke-bæredygtige brug af
økosystemer

dokumenter om virksomhedsansvar og i dens reviderede erklæring om miljø og socialpolitik. Den
nye erklæring indeholder de miljømæssige og sociale krav, som Banken stiller til de projekter, den finansierer. Der lægges også særlig vægt på to af det
21. århundredes største miljøudfordringer, nemlig
den nødvendige afbødning af og tilpasning til klimaforandringerne samt håndtering af forringelsen
og den ikke-bæredygtige brug af økosystemer og
deres tilknyttede biodiversitet.
Definitionen af EIB’s miljømæssige og sociale ansvar indeholder tre hovedformål: For det første
skal Banken sikre, at alle de projekter, den finansie-
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rer, opfylder EU’s miljømæssige og sociale principper og -standarder. Bankens andet hovedmål er at
fremme specifikke projekter, der beskytter og forbedrer det naturlige og det menneskeskabte miljø
og fremmer social trivsel. Herved støtter den EU’s
politik, som er beskrevet i det sjette miljøhandlingsprogram ”Miljø 2010: Vores fremtid, vores ansvar”. For det tredje tilstræber Banken at forvalte
sine miljøfodspor, ikke kun egne aftryk, men også i
forbindelse med de projekter, den finansierer.
Med lån til en værdi af 23,6 mia EUR ud af i alt
25,3 mia EUR gik hovedparten af miljølångivningen
til projekter i EU’s medlemsstater. Dette tal omfatter ikke miljørelaterede dele af projekter, hvor det
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overordnede mål ikke er direkte relateret til miljøet,
men som alligevel har en positiv miljøpåvirkning.
Lån til miljøbeskyttelsesprojekter i udvidelseslandene udgjorde 695 mio EUR. 446 mio EUR gik til
miljøprojekter i partnerlandene i Middelhavsområdet. Yderligere 89 mio EUR gik til miljøprojekter i
AVS-landene, 410 mio EUR til projekter i Asien og
Latinamerika og 18 mio EUR til de østlige naboer.
Miljømæssig bæredygtighed dækker mange områder, og en del af fremskridtene blev gjort, samtidig
med at EIB forfulgte andre politiske mål, f.eks. med
investeringer i bæredygtig energi og energieffektivitet og finansiering af forskning og udvikling inden for renere transport.
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GEMASOLAR – innovativ solvarme
Gennem de seneste fem år har der i Spanien været en iøjnefaldende
vækst i vedvarende energi på over 200%. Gemasolar-projektet er det
seneste stærkt innovative projekt i en serie af syv solkraftanlæg, som
Banken har finansieret siden 2005. Dette avancerede projekt baner
vej for en helt ny teknologi til elektricitetsproduktion ved hjælp af solenergi, et mere effektivt alternativ til kommercielle solkraftanlæg af
paraboltypen.
Projektet er et led i en strategi, som er udviklet af Banken, hvor støtte
til udnyttelsen af innovative kommercielle anlæg kombineres med lån
til forskning, udvikling og innovation til virksomheder, der har påvist
en evne til at udvikle teknologierne. Gemasolar er beliggende i Sevilla
og får en kapacitet på 17 MW. Det bliver verdens første kommercielle
brug af et kraftværk med koncentreret solenergi baseret på teknologi
med et centertårn og med natrium som væske til varmeoverførsel og
-lagring.
Udvikling af koncentreret solenergiteknologi er et prioriteret område
i den strategiske energiteknologiplan for Europa. Projektet understøtter en potentielt vigtig teknologi for vedvarende energi. Udviklingen
og forbedringen af denne teknologi, forøgelsen af individuelle anlægs
MW-kapacitet, konkurrencepres, termisk lagring, nye væsker til varmeoverførsel samt forbedret drift og vedligeholdelse forventes at reducere de fremtidige omkostninger til elproduktion ved koncentreret
solenergi, så den snart kan konkurrere med termisk elproduktion fra
mellemstore gaskraftværker.
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Investering i bæredygtig, konkurrencedygtig
og sikker energiforsyning
EIB har gjort bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker
energiforsyning til et centralt politisk mål og øget sin
energifinansiering i betydelig grad. Bankens långivning
på dette område er vokset konstant i de seneste år og
nåede i 2009 op på 14,8 mia EUR, en stigning på 44% i
forhold til 2008, hvor der blev ydet lån på 10,2 mia EUR.

I sin handlingsplan fra 2009 for energi og klimaændringer forpligter EU sig til en reduktion af emissionerne af drivhusgasser inden 2020 på 20% i forhold
til 1990, en andel på 20% af vedvarende energi i det
samlede EU-energimix og minimum 10% biobrændstoffer i benzin og diesel til transport. Desuden skal
der ske en reduktion af energiforbruget på 20% i
forhold til basisfremskrivningerne for 2020.
Klimaudfordringen er også en mulighed, der kan
åbne op for nye arbejdspladser, ”grønne” virksomheder og øget konkurrenceevne. Banken koncentrerer sin energilångivning om de prioriterede
områder, dvs. vedvarende energi, energieffektivitet, forskning, udvikling og innovation inden for
energi samt forsyningssikkerhed og diversificering af forsyningerne (herunder transeuropæiske
net for energioverførsel). I 2009 ydede Banken lån
på 4,2 mia EUR til projekter for vedvarende energi
(mod 2,2 mia EUR i 2008). Siden 2005 er EIB’s udlån til projekter for vedvarende energi steget fra
43% til 70% af Bankens samlede långivning til elproduktion. Desuden næsten fordobledes EIB’s
långivning til projekter for energieffektivitet i forhold til 2008 og nåede op på 1,5 mia EUR i 2009.
Udlånene blev suppleret af en række initiativer,
som Banken tog i samarbejde med andre institutioner, bl.a. Europa-Kommissionen, for at støtte
energieffektivitet ved hjælp af teknisk bistand til
projektforberedelsen.

Klimaudfordringen er også en mulighed, der kan åbne op for nye arbejdspladser, ”grønne” virksomheder og
øget konkurrenceevne
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”Borgmesteraftalen” blev lanceret i 2009 med henblik på at udvikle programmer for energieffektivitet og bæredygtig energi i europæiske storbyer og
regioner. Initiativet er rettet mod offentlige bygninger, gadebelysning og løsninger med ren offentlig
transport. Desuden administrerer EIB ordningen
ELENA (European Local Energy Assistance) med
15 mio EUR, der bistår ved forberedelsen af investeringer i bæredygtig energi.
EIB har arbejdet tæt sammen med Europa-Kommissionen om at fremskynde EU’s proces i retning af en
økonomi baseret på lave CO2-emissioner, navnlig inden for rammerne af den strategiske energiteknologiplan for Europa, der har til formål at fremskynde indførelsen af omkostningseffektive teknologier
med lavt CO2-udslip. I denne forbindelse fokuserer
Banken også i stigende grad på nye teknologier som
f.eks. kulstofopsamling og -oplagring. Den deltager i
indledende drøftelser om udviking af initiativer i en
række regionale klynger, bl.a. Humberside i Det Forenede Kongerige og Rotterdam i Nederlandene.
Elforsyningsnet og infrastrukturer for transport og lagring af naturgas drager fortsat fordel af EIB-lån, som
således bidrager til diversificeringen og sikkerheden af energiforsyningen i EU. I 2009 gik en stor del af

Energilån i EU og tiltrædelseslandene
I alt
(mia EUR)
Transeuropæiske net for energioverførsel

2,0

Vedvarende energi

4,2

Energieffektivitet

1,5

Diversificering og intern forsyningssikkerhed

5,9

Adgang til moderne energikilder i tiltrædelseslandene

0,3

Kreditlinjer

0,2

I alt

14,2

EIB’s udlån i energisektoren til elforsyningsnet (34%)
og infrastrukturer til transport af naturgas (11%). Banken har reduceret sin finansiering til kulbrinteproduktionssektoren, der siden 2005 har udgjort under 1%
af EIB’s udlån på energiområdet. I raffinaderisektoren
koncentreres Bankens finansiering desuden om projekter for energieffektivitet og omstilling, mens kapacitetsudvidelser ikke kommer i betragtning. EIB har
anlagt en mere selektiv indfaldsvinkel til finansiering
af CO2-intensiv elproduktion. Eksempelvis kan kulog brunkulskraftværker kun finansieres af Banken,
hvis de erstatter eksisterende kraftværker, anvender
den bedst tilgængelige teknologi, er forberedt til kulstofopsamling og indebærer en reduktion på mindst
20% af CO2-intensiteten i elproduktionen.
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Processen i retning af en økonomi med
lave CO2-emissioner fremskyndes

Banken anerkendes for sin rolle inden
for vedvarende energi
I 2009 modtog Banken priser fra adskillige faglige publikationer som
en anerkendelse af dens voksende rolle inden for långivning til vedvarende energi. Den blev bl.a. udnævnt til ”Renewable Lender of the
Year” af Euromoney og Ernst & Young. Den blev ligeledes udnævnt til
”Best Finance House” til vedvarende energikilder i Europa af Environmental Finance Review og udnævnt til ”Multilateral of the Year” af Project Finance International.
Andre priser gik til konkrete projekter, som var finansieret af Banken.
Blandt de ”Deals of the Year 2009”, som udnævnes af Euromoneys tidsskrift Project Finance Magazine, optrådte i alt fem projekter, som støttes
af EIB, heraf to inden for vedvarende energi. EIB’s lån på 30 mio EUR til
opførelsen af en vindmøllefarm i Osmaniye-provinsen i det østlige Tyrkiet blev udnævnt til ”European Onshore Wind Deal of the Year 2009”.
Vindmøllefarmen, der har en kapacitet på 135 MW, forventes at medføre årlige besparelser på over 300 000 t CO2-emissioner.
EIB’s lån på 300 mio EUR til det belgiske offshore-vindmølleprojekt Belwind med en kapacitet på 165 MW vandt prisen for ”Best Power Deal of the Year”. Ifølge Project Finance
”har finansieringen sat en sund benchmark for europæiske
offshore-vindmølleforretningers vej frem”. Det var første
gang, EIB påtog sig en projektfinansieringsrisiko i forbindelse med en offshore-vindmøllefarm. EIB stod for næsten
50% af finansieringen.
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Uden for EU driver EIB en flerårig ordning på
3 mia EUR for energimæssig bæredygtighed og
forsyningssikkerhed til finansiering af projekter
i nabolandene, AVS-landene, Sydafrika, Asien og
Latinamerika. Med henblik på at fremme virksomheders og husholdningers investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet har EIB i samarbejde med andre finansielle institutioner og
Europa-Kommissionen oprettet en energieffektivitetsfond for Sydøsteuropa, der skal virke i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kosovo
(ifølge FN’s Sikkerhedsråds resolution 1244), Montenegro, Serbien og Tyrkiet. Fonden har en indledende størrelse på 95 mio EUR, som antages at stige til 400 mio EUR i løbet af 4-5 år ved at tiltrække
yderligere midler fra offentlige og private investorer. Desuden støtter EIB solenergiplanen for Middelhavsområdet med et bredt spektrum af instrumenter, bl.a. lån, egenkapital og kvasiegenkapital,
samt ved at stille teknisk bistand til rådighed under projektforberedelsen i Middelhavsområdet og

AVS-landene. Endvidere har Banken bidraget til
oprettelsen af Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi, der administreres af EIBGruppen. Denne fond investerer globalt gennem
regionale fonde i udviklingslande og overgangsøkonomier med henblik på at fremskynde overførsel, udvikling og anvendelse af miljømæssigt forsvarlige teknologier til gavn for verdens fattigste
regioner. Indtil videre har fonden investeret i sydafrikanske og asiatiske fonde.
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EIB øger støtten til innovation

I 2009 ydede EIB lån på
over 18,2 mia EUR til investeringer i videnøkonomien mod 12,5 mia
EUR i 2008. Dette er en
stigning år-til-år i långivningen på næsten
50% og resultatet af EIB’s
samlede indsats for at
fremme investeringer i
forskning, udvikling og
innovation.

Der fokuseres på ”videntrekanten”,
som kæder uddannelse, forskning &
udvikling og innovation sammen

I sin långivning fokuserer EIB på ”videntrekanten”,
som kæder uddannelse og forskning & udvikling
sammen med innovation, hvor uddannelse og
forskning & udvikling er forudsætninger for innovation. Siden 2000 har EIB investeret 86,7 mia EUR
i videnøkonomien, som er nøglen til Europas konkurrenceevne og langsigtede økonomiske vækst.
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Når der investeres i forskning, udvikling og innovation, tages der i sagens natur chancer, og der begås
fejltagelser. Finansieringen af disse investeringer er
derfor behæftet med potentielt højere risiko og udbytte. For at kunne støtte denne form for investering oprettede EIB og Europa-Kommissionen i 2007
en finansieringsordning med risikodeling. 1 mia
EUR fra Bankens midler og yderligere 1 mia EUR fra
Kommissionens 7. rammeprogram for forskning giver ordningen en kapitalstødpude på 2 mia EUR,
der sætter den i stand til at udlåne op til ca. 10 mia
EUR til investeringer i forskning, udvikling og innovation med en højere risk-/reward-profil med henblik på større merværdi i budgetperioden 20062013. I de tre år, ordningen med risikodeling har
eksisteret som finansieringsinstrument, har interessen været stærkt stigende. Udnyttelsen er vokset
fra lån på 0,5 mia EUR i 2007 til 1 mia EUR i 2008 og
næsten 3 mia EUR i 2009. De vigtigste sektorer var
ingeniørarbejder, biovidenskab og energi samt informations- og kommunikationsteknologi.
Da EIB i slutningen af 2008 blev anmodet om at
øge sin årlige långivning med ca. 15 mia EUR i 2009
og 2010 som respons på den økonomiske krise,
var bilindustrien en af de sektorer, der drog fordel
heraf. Den europæiske facilitet for ren transport
blev oprettet som led i en mere omfattende energi- og klimaforandringspakke. Faciliteten fokuserer
på investeringer, der fører til væsentlige reduktioner af CO2-emissioner gennem forskning, udvikling og innovation i hele sektoren. Inden for denne facilitet ydede EIB i 2009 lån på 3,4 mia EUR til
bilindustrien.

Videnøkonomien
Indgåede låneaftaler
mio EUR

2009

20002009

Innovation og IKT-infrastrukturer

6 419

20 447

Uddannelse og videreuddannelse

2 530

17 951

Forskning og udvikling

8 605

45 906

18 235

86 741

I alt

Biovidenskab er et område, hvor der foretages stadig flere EIB-finansierede investeringer, idet der er
ydet over 1,5 mia EUR i lån, hovedsagelig inden for
diagnosticering af cancer, avancerede lægemidler
og medicinsk udstyr.
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Nye diabetesbehandlinger udforskes
På Orlowski-hospitalet i Warszawa er man ved at teste en ny indopereret anordning, som skal hjælpe diabetespatienter med at kontrollere deres sygdom og sætte
dem i stand til at leve et normalt liv på trods af sygdommen. ”Der er en god chance
for, at det system, vi er ved at teste, kan blive en vigtig alternativ behandling af type
2-diabetes”, forklarer professor Tarnowski. ”Patienten undgår at skulle tage insulin
og undgår store udsving i blodsukkeret, komplikationer forbundet med almindelig
diabetesbehandling. Hvis dette studie viser, at anordningen fungerer for vores patienter – hvilket jeg er overbevist om – vil det være en form for revolution.”
Studiet af den nye behandling blev muliggjort med et EIB-lån til et konsortium
af fem små og mellemstore virksomheder, som alle arbejder med de sidste faser i udviklingen af banebrydende medicinske apparater med et stort potentiale for international kommerciel udnyttelse. De sygdomme, der behandles inden
for Medinvest-projektet, varierer fra kronisk hjertesvigt og slagtilfælde til diabetes
og fedme – alle lidelser, der påvirker et stort antal patienter over hele verden og
medfører høje sundhedsudgifter.
Diabetesbehandling ligger allerede øverst på landets sundhedsbudget, idet ca.
8% af de samlede udgifter går til denne behandling. Diabetes er en af de mest
udbredte sygdomme og er således en verdensomspændende epidemi. Især er
udbredelsen af type 2 (fedmerelateret) diabetes steget drastisk gennem årene.
Den medicinske teknologi anvender en kombination af forkantteknologi inden
for apparatur og klinisk praksis, som normalt kræver en betydelig forhåndsinvestering i forskning og udvikling. Medicinsk teknologi er en branche med overvejende små og mellemstore virksomheder. Disse små aktører har ofte problemer
med at finansiere de dyre sene faser af produktudviklingen som f.eks. kliniske
forsøg. Finansieringsordningen med risikodeling kan bistå ved at dele de underliggende risici. Medinvest var et af de første forskningsprojekter, som modtog
hjælp herfra i form af et EIB-lån på 30 mio EUR til et projekt med højere risiko,
som medfører større værdiskabelse.
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Transeuropæiske transportnet
for Europa

I 2009 ydede EIB lån på 11,9 mia EUR til transeuropæiske transportnet og større transportkorridorer, en stigning på 20% i forhold til
2008. EIB har gennem årene været en førende kilde til finansiering
af vigtige transportnet af høj kvalitet. I lyset af det vedvarende behov for investeringer i større infrastrukturer i hele Unionen har EIB
forpligtet sig til at stille mindst 75 mia EUR til rådighed til transeuropæiske transportprojekter i den 10-årige periode 2004-2013. Ved udgangen af 2009 havde den bidraget med 52 mia EUR.

Politikken for transeuropæiske transportnet tager
sigte på at støtte Den Europæiske Unions økonomiske og sociale integration og udvikling. Transeuropæiske transportnet fremmer den frie bevægelighed for varer og personer og bidrager til
udviklingen af mindre begunstigede områder.
Desuden forbinder de EU med alle de europæiske nabolande (tiltrædelseslandene og naboerne
i syd og øst).
EIB tillægger jernbanerne stadig større betydning,
og denne sektor tegnede sig derfor for 3,2 mia
EUR. Denne tendens illustreres af stigningen på
32% i 2009 i forhold til 2008. Udlån til vejprojekter
udgjorde 4,5 mia EUR af den samlede finansiering
til transeuropæiske transportnet i 2009. Långivningen til luftfartssektoren var på 1,7 mia EUR. Fi-

nansieringen af søtransportprojekter, havne, containerterminaler og indre vandveje, som en del af
strategiens fokus på begrebet ”havets motorveje”,
udgjorde 1 mia EUR. 341 mio EUR gik til andre investeringer, hovedsagelig via rammelån og fondsinvesteringer. Uden for EU ydede EIB 1,2 mia EUR i
lån til jernbane- og vejprojekter i Montenegro, Marokko, Serbien, Tunesien og Tyrkiet.

Transeuropæiske transportnet fremmer den frie bevægelighed for varer og personer og bidrager til udviklingen af mindre begunstigede
områder
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Offentlig-private partnerskaber spiller en vigtig
rolle i investeringerne i transportnet. I 2009 tegnede offentlig-private partnerskabsprojekter sig
for 9% af EIB’s långivning til transport. Banken har
opbygget en bred erfaring og sagkundskab inden
for finansiering af offentlig-private partnerskaber og er derfor af Europa-Kommissionen og EU’s
medlemsstater blevet overdraget etableringen af
det europæiske center for offentlig-private partnerskaber. Dette center har til formål at fremme
effektiv udveksling af erfaringer og bedste praksis inden for offentlig-private partnerskaber og at
støtte projektforberedelsen samt rådgive offentlige initiativtagere til prioriterede transeuropæiske
transportprojekter.
Ud over etableringen af det europæiske center
for offentlig-private partnerskaber arbejder EIB
også fortsat tæt sammen med EU-koordinatorerne, Europa-Kommissionen, EU’s medlemsstater, industrisammenslutninger og banksektoren om at
fremskynde den egentlige iværksættelse og finansiering af de transeuropæiske transportnetprojekter, hvor dette er muligt. I EIB’s og Kommissionens

Transeuropæiske net
(2005-2009: 53 mia EUR)
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samarbejde indgår bestræbelser på at kanalisere
midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden til transeuropæiske netprojekter, især i de central- og østeuropæiske medlemsstater, samt arbej-
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Støtte til udvikling af Europas brohoved mod syd, Barcelona havn
De langvarige (20 år) forbindelser mellem EIB og Barcelonas havnemyndighed
(Autoridad Portuaria de Barcelona – APB) er et godt eksempel på, hvordan et
samarbejde baseret på gensidig tillid og en målbevidst dialog kan understøtte
en vellykket udvikling af en større havneinfrastruktur. Ved hjælp af stabil finansiel
støtte fra EIB samt en omhyggelig strategisk planlægning er der gennem årene
blevet opbygget en imponerende infrastruktur ved Cataloniens største havn, som
således er med til at styrke Barcelonas rolle som et stort internationalt logistisk
knudepunkt i Middelhavsområdet.
Som international havn inden for de transeuropæiske transportnet, der er specialiseret i almindelig fragt og varer med stor værditilvækst, rangerer havnen blandt
de største i Middelhavsområdet og tegner sig for ca. 77% af Cataloniens og 23% af
Spaniens maritime handel med udlandet. Havnens transeuropæiske karakter styrkes af dens betydningsfulde intermodale forbindelser til hovedfærdselsårer, både
veje og jernbaner, samt dens beliggenhed tæt på Barcelonas lufthavn.
Som respons på en stærk vækst i den almindelige godstrafik gennem de seneste
10 år er der gennemført store udvidelsesprojekter i havnen for at tilpasse dens kapacitet og styrke dens konkurrenceevne, især på skibsfartsmarkedet i Middelhavsområdet. I denne forbindelse har EIB gennem årene forsynet havnemyndigheden
i Barcelona med langsigtet finansiering tilpasset havnens infrastrukturkrav, hvilket
resulterede i en beholdning af indgåede låneaftaler på ca. 539 mio EUR ved udgangen af 2009.
Den seneste finansielle pakke, der blev underskrevet i 2009, vil omfatte investeringer, som gennemføres frem til 2012, herunder anden fase af Catalunya-terminalen, udvidelsen af flere faciliteter (containerskibsfart, multiformål- og nærskibsfart) ved den sydlige kaj og Adosado-kajen samt en generel forbedring af de
intermodale forbindelser (vej/jernbane), som er nødvendige, for at havnen kan
tilpasses en forventet trafikvækst i Barcelonas vigtige opland. Forholdet til havnemyndigheden i Barcelona er en positiv benchmark i Bankens bidrag til den
strategiske modernisering af spanske havne.
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Forholdet til havnemyndigheden i
Barcelona er en positiv benchmark
i Bankens bidrag til den strategiske
modernisering af spanske havne
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de med gennemførelsen af det europæiske system
til styring af jernbanetrafik i særlige fragtkorridorer
og med ATM-forskningsprojektet i forbindelse med
det fælles europæiske luftrum.
EIB har endvidere bidraget til oprettelsen af garantiordningen for lån til transeuropæiske transportprojekter. Dette nye finansielle instrument dækker indtægtsrisici forbundet med trafikmængden
i projekternes kritiske tidlige driftsfase. Der er tale
om et værktøj, som er specifikt udformet, så det giver mulighed for større deltagelse fra den private
sektors side i transeuropæiske transportprojekter,
som er eksponeret for trafikrisiko. Den forretning
vedrørende A5-motorvejen mellem Baden-Baden
og Offenburg i Tyskland, der blev undertegnet i
2009, midt under den finansielle krise, var en skelsættende begivenhed, idet der her trækkes på hele
spektret af EIB’s produkter (foranstående gæld, et
underordnet lån og egenkapital via Meridiam-fonden, som EIB har andele i).
Endvidere oprettede EIB i 2009 Marguerite-infrastrukturfonden sammen med fem førende europæiske finansielle institutioner1. Fonden har en
startkapital på 600 mio EUR, og efter planen skal
dens midler nå op på 1,5 mia EUR ved den endelige
afslutning i 2011. Fonden er specielt udformet til
at fungere som katalysator for investeringer i infrastrukturer med henblik på udmøntning af centrale
EU-politikker inden for klimaforandringer, sikker
energiforsyning og transeuropæiske net. Den skal
tjene som forbillede for oprettelsen af andre lignende fonde i EU, hvor man kombinerer det markedsbaserede princip om investorudbytte med forfølgelsen af offentlige politiske formål.

1

Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Instituto de Crédito Oficial og Powszechna Kasa
Oszędności
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En vigtig finansiel aktør uden for EU’s
grænser
Med 8,6 mia EUR i eksterne investeringer yder EIB også en betydelig finansiel støtte til projekter uden for EU. Størstedelen af EIB’s finansieringer uden for Unionen foretages inden for en EU-budgetgaranti, det såkaldte eksterne mandat, der opstiller formålene med
forretningerne i de forskellige regioner i verden.

En planlagt midtvejsevaluering af Bankens aktiviteter uden for EU blev iværksat i 2009, hvor en komité af sagkyndige med den forhenværende administrerende direktør for IMF, Michel Camdessus, som
formand foretog en uafhængig evaluering. Komiteens rapport, der blev udsendt i februar 2010, vil
danne grundlag for et forslag fra Europa-Kommissionen og senere en fælles beslutning fra Parlamentet og Rådet.
Også Cotonouaftalen, der opstiller retningslinjerne
for EIB’s forbindelse med AVS-landene, er genstand
for en gennemgang. Disse gennemgange finder
sted hvert femte år. Resultaterne fremlægges inden udgangen af 2010.
EIB yder lån og garantier i kandidatlandene (Kroatien, Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien) samt de potentielle kandidatlande
(Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien og Kosovo - ifølge FN’s Sikkerhedsråds resolution 1244). Det eksterne udlånsmandat, som er
givet af EU, og Bankens egen finansieringsordning
inden tiltrædelsen danner grundlag for Bankens
aktiviteter. EIB er den førende internationale finansieringsinstitution med virke i Sydøsteuropa.
I 2009 udgjorde nye EIB-lån i Tyrkiet 2,6 mia EUR,
hvilket var på højde med rekorden i 2008. Det høje
aktivitetsniveau skyldtes hovedsagelig kravet om at
imødegå den verdensomspændende finansielle krise og dens virkninger. I de seneste to år har EIB reageret prompte med øget långivning for at støtte den
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Kandidatlandene og de potentielle kandidatlande




Asien og Latinamerika

Middelhavslandene
De østlige partnerlande
Afrika, Vestindien, Stillehavet, oversøiske afhængige territorier og Sydafrika
De centralasiatiske lande

tyrkiske økonomi med yderligere 500 mio EUR om
året ud over det ”normale” niveau på omkring 2 mia
EUR. Midlerne er især gået til at styrke landets SMVsektor, som i 2009 tegnede sig for 1,5 mia EUR i lån til
formidlende banker.
Den samlede EIB-långivning i Vestbalkan2 nåede i 2009 op på det hidtil højeste niveau, næsten

1,7 mia EUR, og den samlede långivning siden 2005
udgør nu 4,3 mia EUR. Serbien har været den største modtager af EIB-finansiering i Vestbalkan, siden
Banken i 2001 genoptog sit virke i området. Med
lån på 897 mio EUR blev der i 2009 sat en ny rekord
for landet. En stor del af midlerne gik til færdiggørelsen af transeuropæiske net.

Kandidatlandene og de potentielle kandidatlande
Bevilgede lån i 2009

2

I alt
(mio EUR)

Tyrkiet
Serbien
Kroatien
Bosnien-Hercegovina
Montenegro
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
Albanien

2 648
897
415
153
111
103
13

I alt

4 340

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kosovo (ifølge FN’s Sikkerhedsråds resolution 1244),
Montenegro og Serbien.
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Middelhavslandene
Bevilgede lån i 2009
Marokko
Tunesien
Jordan
Syrien
Egypten
Israel
Libanon
Regionale lån
I alt

I alt
(mio EUR)

heraf riskovillig kapital

540
434
166
155
122
82
70
25

25

1 593

27

2

Efterhånden som Middelhavsunionen gradvis er
blevet en realitet, har EIB i væsentlig grad øget sin
støtte til partnerlandene i regionen gennem FEMIP,
euro-middelhavsordningen for investering og partnerskab, som er Bankens finansielle organ i Middelhavsområdet. Ved at øge omfanget af sine forretninger til det hidtil højeste niveau, 1,6 mia EUR,
i 2009, bekræftede FEMIP over for partnerlandene
i Middelhavsområdet, at de herigennem kan få
hjælp til at modernisere deres offentlige politikker,
til trods for den globale økonomiske krise, og befæstede sin stilling som den førende investor i udviklingen i Middelhavsområdet.
I 2009 gik FEMIP-lån til finansiering af 19 større
projekter og til støtte til SMV og mikrofinansiering. Siden oprettelsen i oktober 2002 har FEMIP

stillet over 10 mia EUR til rådighed for at understøtte moderniseringen i partnerlandene i Middelhavsområdet og bidrage til at skabe og sikre
arbejdspladser i regionen. Private virksomheder
modtog næsten 60% af FEMIP’s finansiering målt
i antal indgåede låneaftaler og over 40% af det
ydede beløb. Ud over væksten i långivningen
skabte FEMIP’s virksomhed en betydelig merværdi, især med oprettelsen af komplekse finansieringsordninger (offentlig-private partnerskaber, projektfinansiering og forretninger med en
højere risikoprofil, end Banken normalt accepterer). Synergien med finansielle partnerinstitutioner blev forbedret, hvilket fremgår af omfanget af
forretninger med samfinansiering, der beløb sig
til over 1,1 mia EUR (næsten 70% af de indgåede
aftaler i 2009).
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I tæt samarbejde med EBGU finansierer Banken
desuden projekter i de østlige partnerlande – Armenien, Aserbajdsjan, Belarus (afventer godkendelse fra Rådet og Parlamentet), Georgien, Moldova,
Rusland og Ukraine – under et mandat på 3,7 mia
EUR i lån i perioden 2007-2013. Der lægges især
vægt på projekter af væsentlig interesse for EU inden for transport (transeuropæiske netkorridorer),
energi, telekommunikation og miljø. Som et supplement til EU-mandatet oprettede EIB sin egen finansieringsordning for de østlige partnerlande på
1,5 mia EUR til lån og garantier, for egen risiko, for
EU-investeringer i de samme lande.
EIB’s engagement i landene i Afrika, Vestindien og
Stillehavet og oversøiske afhængige territorier fokuserer på aktiviteter, der begunstiger initiativer i
den private sektor og fremmer økonomisk vækst,
samtidig med at de gavner hele samfundet og regionen. Projekter i den private sektor støttes, hvis
de er vigtige for udviklingen af den private sektor og for skabelsen af et konkurrencedygtigt erhvervsmiljø. Der vælges projekter, som giver varige
økonomiske, sociale og miljømæssige fordele.
Finansieringen til EIB’s forretninger kommer fra
EU-landenes budgetter via Investeringsfaciliteten
sammen med lån fra Bankens egne midler for egen
risiko. Indgåede låneaftaler inden for Investerings-

faciliteten steg fra 336 mio EUR i 2008 til 450 mio
EUR i 2009. Yderligere 413 mio EUR blev i 2009 ydet
i lån til AVS-projekter fra Bankens egne midler mod
225 mio EUR i 2008. Under et særskilt mandat udlånte Banken 280 mio EUR til projekter i Sydafrika
mod 203 mio EUR i 2008.
Den globale finansielle uro har sat den økonomiske
vækst i stå i størstedelen af AVS-landene. Derfor er
støtte til den private sektor fortsat af altovervejende betydning. Som respons på udfordringerne i
forbindelse med den verdensomspændende økonomiske krise øgede EIB sin långivning for at bidrage til genoprettelsen af tilliden og skabe grundlag
for fremtidig vækst.

Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), De Oversøiske Lande og Territorier (OLT) og Sydafrika
I alt
(mio EUR)

heraf risikovillig kapital

Afrika
Sydlige og Det Indiske Ocean
Vestlige
Østlige
Centrale og ækvatoriale
Multiregionale lån
Vestindien
Stillehavet
Regionale AVS-lån
OLT

625
180
137
133
99
76
64
23
178
10

222
5
105
6
30
76
43
7
178

AVS-OLT

863

450

SYDAFRIKA

280

–

Bevilgede lån i 2009
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Asien og Latinamerika
Bevilgede lån i 2009
Latinamerika
Panama
Argentina
Colombia
Nicaragua
Asien
Vietnam
Kina
Pakistan
Indien
I alt

I alt
(mio EUR)

823
538
170
100
15
466
147
119
100
100
1 288

Inden for det nuværende mandat kan EIB udlåne
op til 3,8 mia EUR i Asien og Latinamerika i perioden 2007-2013. Bankens långivning i Asien og Latinamerika indgår i EU’s strategi for økonomisk
samarbejde med disse regioner. Med strategien fokuseres på at styrke EU’s tilstedeværelse gennem
udenlandske direkte investeringer og overførsel
af teknologi og knowhow, men den omfatter også
miljøbeskyttelsesprojekter (herunder projekter
vedrørende klimaforandringer) og projekter, der bidrager til sikker energiforsyning i EU. I 2009 udlånte
EIB 1 288 mio EUR i Asien og Latinamerika, hvilket

var næsten en tredobling af tallet fra 2008 (469 mio
EUR). Investeringer i Asien udgjorde ca. 466 mio
EUR, mens långivningen i Latinamerika beløb sig til
ca. 823 mio EUR.
Blandt de centralasiatiske lande, som har adgang
til EIB-finansiering (Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan) var Tadsjikistan
det første land, som undertegnede en rammeaftale i 2009. Den danner grundlag for EIB’s fremtidige
långivning i landet og lægger vægt på større energiprojekter samt investeringer i miljøbeskyttelse.
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Moma Titanium-minen blev tildelt to
større priser, en pris for virksomhedsog socialansvar og en socioøkonomisk pris

EIB-finansieret mineprojekt i Mozambique blev i 2009 tildelt en pris for virksomhedsog socialansvar og en socioøkonomisk pris
Projekter inden for udvindingsindustri og minedrift er ofte komplekse og indebærer udfordringer. De
kan imidlertid også være ideelle metoder til at tilføje merværdi til lokale naturressourcer, øge eksportindtægterne og tilføre de lande, hvor de er beliggende, skatteindtægter gennem royalties og selskabsskat. For at skabe større transparens i forbindelse med betalinger og indtægter støtter EIB aktivt Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Banken fremmer EITI sammen med sine låntagere og
opfordrer dem til at anvende EITI-principperne for rapportering og offentliggørelse af udvindingsindustriens indtægter.
I nogle lande, især i regionerne Afrika, Vestindien og Stillehavet, er mineralressourcer det bedste middel, der
er til rådighed til økonomisk udvikling. Desuden kan projekter i denne sektor skabe permanente direkte og
indirekte arbejdspladser og sørge for uddannelse, der bidrager til udviklingen af lokale kvalifikationer.
På baggrund heraf glædede EIB sig over meddelelsen om, at et af de mineprojekter, som Banken havde
finansieret, Moma Titanium-minen, som udvinder mineraler i det nordlige Mozambique, for nylig blev
tildelt to større priser, en pris for virksomheds- og socialansvar og en socioøkonomisk pris. I september
2009 blev Kenmare Resources plc, som ejer og driver Moma Titanium-minen, af det irske handelskammer i samarbejde med det irske ministerium for fællesskabsanliggender tildelt præsidentens pris for det
bedste internationale virksomheds- og socialansvarsprogram. Prisen blev givet for Kenmare Moma Development Association (KMDA). Senere, i oktober 2009, blev KMDA tildelt en anden anset pris for aktiviteter til forbedring af de sociale og økonomiske forhold i samfundet, hvor minen er beliggende. Nedbank
Socio-Economic Award blev uddelt af et panel af uafhængige ekspertdommere på grundlag af et interview og et tre dages besøg på stedet for at studere KMDA’s arbejde og møde projektstøttemodtagerne.
Nedbank fremhævede især den omstændighed, at KMDA’s udviklingsarbejde var påbegyndt, før minedriften startede, og at sammenslutningen havde en overordnet strategisk vision og en bottom up-tilgang til projektet samt et tæt samarbejde med internationale og lokale ikkestatslige organisationer og
offentlige organer.
KMDA, som blev stiftet af Kenmare i 2004, har til formål at styrke den socioøkonomiske udvikling af samfundene omkring Moma-minen, som har et befolkningstal på omkring 10 000. Ved hjælp af støtte fra lokale og
internationale partnerinstitutioner har KMDA oprettet små landbrugsvirksomheder med produktion af æg,
slagtekyllinger og grøntsager, der giver en årlig indtægt på 150 000 USD i seks landsbyer. Desuden har KMDA
også oprettet en mobil sundhedsklinik med en praktiserende læge og tandlæge, som tager ud til patienterne, sat projekter i gang inden for fødevaresikkerhed og hiv/sundhed, bygget fire nye skoler, oprettet en opsparings- og kreditordning, opstillet vandpumper og startet en fodboldliga. Selv om der stadig skal gøres en
stort indsats, er der ikke en familie i området, som ikke på den ene eller anden måde har haft gavn af KMDA’s
program. Indtil nu har over 200 indbyggere draget direkte fordel af de forskellige sociale aktiviteter. Deltagerne i KMDA’s indtægtsskabende aktiviteter tjener over minimumslønnen i Mozambique, ligesom minens
ansatte også får en løn, der ligger noget over gennemsnitslønnen i landet.
EIB finansierede Moma Titanium-projektet i 2004 og 2005 med lån på i alt knapt 58 mio EUR, der blev
ydet inden for rammerne af den dengang nyoprettede Investeringsfacilitet.
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Højdepunkter i EIB’s
låntagningsaktiviteter i 2009

EIB låner størstedelen af sine udlånsressourcer på de internationale kapitalmarkeder, hvor den rejser langfristede midler
gennem obligationsudstedelser. Banken er blandt de førende
låntagere på de globale obligationsmarkeder og forhøjede sin
middeltilvejebringelse med 33% til 79,4 mia EUR i 2009 gennem mere end 260 forretninger. Herved blev den i stand til at
øge sin långivning i tilknytning til EU’s genopretningsplan.

Disse resultater blev opnået takket være en fleksibel og afbalanceret finansieringsstrategi under de
stærkt volatile markedsforhold. Denne strategi er
kendetegnet ved en vedvarende opmærksomhed
på ændringer i markedsefterspørgslen, samtidig
med at der opretholdes en stor benchmarkaktivitet
og spredning af finansieringskilderne.
I begyndelsen af 2009 bar markederne stærkt præg
af deres næsten lukkede tilstand fra medio oktober
til udgangen af 2008. Endvidere var der i starten,
med den pludselige udvikling af redningsplaner fra
regeringernes side og de deraf følgende lånebehov, stor usikkerhed omkring udbuddet af og efterspørgslen efter obligationer i EIB’s markedssegment.
Disse markedsforhold resulterede i en udtalt fornyet
vurdering af alle aktiver. Som året gik, skete der en
betydelig forbedring af markedsforholdene, men de
var stadig præget af høj volatilitiet og usikkerhed.

EIB er blandt de førende låntagere på
det globale obligationsmarked
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I 2009 blev der rejst 70,2 mia EUR i Bankens tre kernevalutaer (EUR, GBP, USD).
43,2 mia EUR, eller over halvdelen, blev rejst på
euromarkedet, en væsentlig stigning i forhold til
2008 (16,8 mia EUR eller 28,2% af det samlede finansieringsprogram). Benchmarkemissioner af Euro
Area Reference Note (EARN) tegnede sig for hovedparten af dette beløb (nemlig 32,1 mia EUR). I det
målrettede og strukturerede segment sås en kraftig
stigning til 11 mia EUR. Som et led i en systematisk
indsats for at opnå yderligere spredning af Bankens
finansieringskilder og investorgrundlag gik EIB for
første gang ind på det tyske marked for egenveksler
i EUR (Schuldscheine) og registrerede obligationer
(Namensschuldverschreibungen), hvor den rejste
2,7 mia EUR. Banken lancerede ligeledes ”Cooperative Floating Rate Notes”, til et samlet beløb af 4,5 mia
EUR, med konsortier, der for første gang var sammensat udelukkende af europæiske banker af typen
kooperative banker, folkebanker og sparekasser.
Der blev rejst 5,8 mia GBP i 2009, og trods faldet i
GBP-emissionerne var EIB fortsat den største ikkestatslige emittent i pund sterling. Banken var
i stand til at lancere adskillige usædvanligt store
benchmarkforretninger. Den første, i februar, var
den nye GBP-obligation på 1 mia, Bankens hidtil
største fastforrentede enkeltemission i GBP. Den
blev efterfulgt af endnu en usædvanlig stor fastforrentet emission på 600 mio GBP i juni med en løbetid på 20 år.
På markedet for amerikanske dollar blev der i løbet af året rejst 28 mia USD. Heri indgik fem fastforrentede globale benchmark og en emission
med variabel rente. Efterhånden som markederne
forbedredes fra og med andet kvartal, snævredes
spændet for finansieringen med flere på hinanden
følgende emissioner. Programmet for benchmarkemissioner i USD kulminerede i september 2009
med Bankens hidtil største emission af globale
USD-obligationer – på 5 mia USD med en løbetid
på 3 år. Skræddersyede forretninger nåede også et
solidt omfang på 5 mia USD.
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Bankens låntagning i andre valutaer foregik på
baggrund af en alvorlig risikoaversion hos investorerne, som nærmest lukkede markederne for vækstøkonomiernes valutaer i størstedelen af første halvår. Derfor var det af stor betydning, at EIB opnåede
en forøgelse af låntagningen i andre valutaer på
11% til 9,2 mia EUR. Banken optog i 2009 lån i 16
ikkekernevalutaer (plus brasilianske real, ghanesiske cedi og zambianske kwacha, som blev udstedt i
syntetisk format), som udgjorde næsten 12% af det
samlede finansieringsprogram. Emissioner i australske dollar, schweiziske franc og japanske yen var de
største bidragydere.
Banken tiltrak flere socialt ansvarlige investorers
interesse, især med udstedelse af nye klimabevidsthedsobligationer på det svenske marked. Disse obligationer er særlig kendetegnet ved, at provenuet
skal anvendes til EIB-finansierede projekter inden
for områderne vedvarende energikilder og energieffektivitet. Ved udgangen af 2009 var en betydelig
del af provenuet fra disse obligationer allerede blevet udbetalt.

Virksomhedsledelse

Bruxelles, marts 2009:
Formanden for EuropaKommissionen, José
Manuel Barroso, tager imod
formanden for Den Europæiske
Investeringsbank,
Philippe Maystadt
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Virksomhedsansvar i EIB
EIB anser virksomhedsansvar og bæredygtig udvikling for at være sund forretningspraksis, der har til formål at skabe balance mellem økonomisk vækst, social trivsel og beskyttelse af miljøet. Med henblik på at nå ud til samfundet som helhed træffer EIB frivillige
foranstaltninger ud over at sørge for den nødvendige overholdelse af de lovgivningsmæssige krav og tilpasser hele tiden sine politikker, standarder og procedurer.

EIB fremmer virksomhedsansvar gennem den
måde, den udfører sine opgaver på, og gennem
den interne virksomhedsledelse. Banken anerkender, at den har en direkte virkning på sine kunder,
leverandører og ansatte, og at dens faciliteter påvirker miljøet. Den er opmærksom på den mulige virkning af dens investeringsbeslutninger, og
hvorledes disse kan påvirke de globale udfordringer, som vores samfund står over for. Derfor er miljømæssige og sociale kriterier et vigtigt element i
alle EIB-finansierede projekter.

En ny indikator for klimaforandringer vil gøre Banken i stand til at aflægge beretning vedrørende projekter, der støtter afbødning af og
tilpasning til klimaforandringer

Da bekæmpelse af klimaforandringer får stadig
større betydning for Bankens forretninger, besluttede EIB at udvikle en ny indikator for klimaforandringer, som blev indarbejdet i forretningsplanen
2010-2012. Den vil gøre Banken i stand til at aflægge beretning vedrørende projekter, der støtter afbødning af og tilpasning til klimaforandringer, på
en objektiv måde ved at måle omfanget af indgåede låneaftaler om projekter, der bidrager til bekæmpelsen af klimaforandringer. Långivningsmålene for klimaforandringsprojekter er sat til 20% af
EIB’s samlede långivning i 2010 med en stigning til
22% i 2011 og til 25% i 2012.

Det seneste initiativ, hvor EIB er banebrydende, er
vurdering af drivhusgasemissioner som skabes af
de projekter, der finansieres af Banken, med henblik på at måle EIB’s CO2-fodspor. EIB arbejder tæt
sammen med andre internationale finansielle institutioner om udveksling af bedste praksis og
informationer.
På samme måde som miljøstandarder har til formål
at forbedre det naturlige og menneskeskabte miljø,
sigter sociale standarder mod at beskytte rettighederne og styrke livsgrundlaget for de mennesker,
som er berørt af EIB-finansierede projekter, samt
fremme individets trivsel, social integration og bæredygtige samfund.
EIB finansierer udelukkende projekter, der overholder menneskerettighederne og opfylder EIB’s
sociale standarder, som bygger på principperne i
EU’s charter om grundlæggende rettigheder og på
international god praksis. Menneskerettigheder er
et vidtrækkende emne, som får øget opmærksomhed fra offentligheden, bl.a. interessegrupper, der
har fokus på internationale finansielle institutioner
som Den Europæiske Investeringsbank. Civilsamfundet, lokalsamfund og oprindelige befolkninger
har gentagne gange med rette opfordret EIB og andre internationale finansielle institutioner til at tage

EIB vil bidrage til udformningen af bedste praksis, hvad angår
menneskerettigheder
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om emnet virksomheder og menneskerettigheder,
som skal undersøge holdningerne i større interessentgrupper, især med hensyn til konsekvenserne
i forbindelse med rettidig omhu for større investeringsaktiviteter og med hensyn til klagemekanismer og løsningsmuligheder i stridsspørgsmål om
menneskerettigheder.
EIB er meget bevidst om sit eget miljøfodspor. Af
nye tiltag kan nævnes incitamenter for at få personalet til at anvende kollektive i stedet for private transportmidler og et miljøstyringssystem, som
skal sikre løbende forbedringer.
Da Banken støtter foranstaltninger til miljøbeskyttelse og reduktion af CO2-emissioner, indgik den i
2009 en aftale med Luxembourg kommune om
gratis buskort til Bankens personale til transportnettet i Luxembourg by. Det skønnes, at det vil reducere CO2-emissionerne med 170 t om året, hvis
yderligere 10% af personalet regelmæssigt benytter offentlige transportmidler.
I 2009 var den samlede CO2-udledning som følge af
Bankens aktiviteter 16 576 t, hvoraf 94% stammede
fra rejseaktiviteter og 6% fra energi, affald og papirforbrug. Dette var en reduktion på 16% i forhold
til den samlede udledning i 2008.

EIB’s nye bygning fik betegnelsen
”fremragende” for dens grønne
kvaliteter

hensyn til menneskerettigheder og miljøet. EIB har
oprettet en intern mekanisme til behandling af klager, og hvis den berørte part ikke er tilfreds med
den interne klagebehandling, kan der indgives en
klage over Banken til Den Europæiske Ombudsmand. På dette område skiller EIB sig ud fra de øvrige internationale finansielle institutioner. Banken
vil gerne bidrage til udformningen af bedste praksis, hvad angår menneskerettigheder. Derfor arrangerer den en række internationale seminarer i 2010

EIB’s nye bygning i Kirchberg, Luxembourg, som
blev indviet i 2008, er kendt for sin miljømæssige
bæredygtighed og energieffektivitet. Den er certificeret ifølge mærkningsordningen for bæredygtigt byggeri efter Building Research Establishments
miljøvurderingsmetode. Denne miljøvurderingsmetode er den førende og mest anvendte mærkningsordning for byggeri i verden. Den opstiller
standarder for bedste praksis for bæredygtigt design og er blevet den de facto-ordning, der an-
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vendes til beskrivelse af en bygnings samlede miljøpræstationer. EIB-bygningen fik betegnelsen
”fremragende” for dens grønne kvaliteter.
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En fleksibel indstilling til arbejdstid

EIB optræder som en ansvarlig arbejdsgiver, hvis
målsætning er at udvikle medarbejdernes potentiale. Bankens politikker og procedurer for menneskelige ressourcer er i overensstemmelse med
bedste praksis og lever op til udviklingen på
lovgivningsområdet.

fordele arbejdstiden over hele året, større fleksibilitet i forbindelse med fikstid, den faste arbejdstid
hvor medarbejderne skal være til stede (som nu
kan aftales individuelt mellem medarbejderne og
deres nærmeste overordnede), samt en større fleksibilitet ved afvikling af opsparet overtid.

I 2009 fortsatte hovedafdelingen for menneskelige
ressourcer arbejdet med at gennemføre forskellighedsstrategien, som blev vedtaget i 2008 og nu er
fuldstændigt integreret i Bankens strategi for menneskelige ressourcer. Forskellighedsstrategien betragtes som afgørende for Bankens resultater.

2009 var ligeledes året, hvor forhandlingerne med
medarbejderrepræsentanterne om en reform af
pensionsordningen for Bankens personale kulminerede. Den aftale, der blev indgået med medarbejderrepræsentanterne, er et vigtigt skridt, idet
den ikke kun handler om selve pensionsordningen,
men også fastlægger yderligere foranstaltninger,
der sigter mod at opretholde en høj grad af social
sikring for personalet.

Ud over at fremme forskelligheden i personalesammensætningen kvantitativt set ønsker Banken også
at fremme inddragelse på arbejdspladsen for alle
Bankens ansatte. ”Inddragelse” vil sige at værdsætte det unikke bidrag, som hver enkelt ansat tilfører
arbejdsfællesskabet. Mennesker arbejder bedst,
når arbejdsmiljøet er præget af respekt og tillid,
hvor der er maksimal fleksibilitet og mulighed for
selvstændig tilrettelæggelse af arbejdet, samtidig
med at det sikres, at folk engagerer sig helhjertet i
de fastlagte mål.
EIB har en fleksibel indstilling til arbejdstid. Med
henblik på at skabe en bedre balance mellem de
arbejdsmæssige og de private behov og sikre tilpasning til et skiftende arbejdsmiljø blev der i 2009
indført yderligere fleksibilitet. Hermed understøttes EIB’s forskellighedsstrategi, og der skabes et
åbent arbejdsmiljø. Fleksible arbejdsordninger kan
bidrage til en væsentlig reduktion af Bankens CO2fodspor ved at begrænse medarbejdernes pendling og nedsætte energiforbruget.
I 2009 blev der indført mere fleksible ordninger for
fjernarbejde, især med indførelsen af mulighed for
både regelmæssigt og lejlighedsvist fjernarbejde.
Af andre forbedringer kan nævnes mulighed for at

Endelig blev der i 2009 foretaget en gennemgang
af bestemmelserne om midlertidig og/eller delvis
invaliditet. Dette nye tiltag sikrer større fleksibilitet
i forbindelse med en række sygdomstilfælde. I løbet af 2013 vil der, i samarbejde med medarbejderrepræsentanterne, blive foretaget en gennemgang
af, hvordan disse bestemmelser er blevet anvendt.
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Samarbejdet med EU og
internationale partnerinstitutioner

For at nå Bankens målsætninger er en vedvarende åben dialog og et nært
samarbejde med de europæiske institutioner, der forbereder, foreslår og
vedtager Unionens politikker, af altovervejende betydning. EIB har været
en strategisk og aktiv partner i samarbejdet med de europæiske institutioner og har ligeledes haft et tæt samarbejde med andre internationale og
bilaterale finansielle institutioner.

Igen i 2009 var der et meget tæt samarbejde med
Rådet for Den Europæiske Union. Bankens formand Philippe Maystadt deltog aktivt i drøftelser
med EU’s økonomi- og finansministre på de månedlige møder i Økofin-Rådet og gjorde rede for
EIB-Gruppens perspektiver og bidrag i forbindelse
med vigtige EU-politiske spørgsmål. Økofin-Rådet
udtrykte tilfredshed med EIB-Gruppens sagkundskab vedrørende finansiering af investeringer, især
i betragtning af den finansielle og økonomiske afmatning, og med Bankens bidrag til medlemsstaternes og Kommissionens fælles indsats for at bekæmpe krisen.

EIB har været en strategisk og aktiv
partner i samarbejdet med de europæiske institutioner

Begyndelsen på Europa-Parlamentets syvende
valgperiode (2009-2013) var også præget af bekymringer af økonomisk og social karakter. Adskillige parlamentsudvalg inviterede Philippe Maystadt til offentlige møder, især Budgetudvalget,
Udviklingsudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget
samt Budgetkontroludvalget. I 2009 blev EuropaParlamentets årlige betænkning om EIB kombineret med den årlige betænkning om EBGU og godkendt næsten enstemmigt. EIB har i udstrakt grad
fulgt Europa-Parlamentets henstillinger. Parlamentet og Rådet træffer fælles beslutning om midtvejsevalueringen af Bankens eksterne mandater.
Det tætte partnerskab med Europa-Kommissionen
førte også i 2009 til yderligere fælles initiativer. Et af
disse var iværksættelsen af mikrofinansieringsfaciliteten Progress. Under EIF’s forvaltning skal Progress tilvejebringe op til 200 mio EUR fra Kommissionen og
EIB i en ny facilitet til finansiering af mikrofinansie-
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ringsinstitutioner med fokus på mindre virksomheder,
den sociale økonomi eller personer, der mister deres
job og har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Sammen med Generaldirektoratet for Regionalpolitik har Banken sikret en effektiv udnyttelse af J-initiativerne (JESSICA, JEREMIE, JASMINE og JASPERS) og
styrket udmøntningen af disse fælles initiativer.
EIB har også haft et tæt samarbejde med EuropaKommissionen om at fremskynde EU’s udvikling
hen imod en lavemissionsøkonomi, især inden for
rammerne af den strategiske energiteknologiplan
(SET-planen), som har til formål at fremme udnyttelsen af omkostningseffektive teknologier med
lav CO2-emission.
EIB har desuden udvidet sine aktiviteter til støtte
for programmer for energieffektivitet og vedvarende energi, som er udviklet af lokale og regionale myndigheder, især inden for rammerne af den
europæiske borgmesteraftale, som blev iværksat i
februar 2009 med henblik på at tilvejebringe løsningsmodeller for offentlige bygninger, gadebelysning og ren offentlig transport.
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arbejdede EIB, Kommissionen, Den Nordiske Investeringsbank, EBGU og Verdensbankgruppen sammen med de østeuropæiske medlemsstater om
oprettelsen af energieffektivitets- og miljøpartnerskabet, som blev iværksat i slutningen af 2009, og
som kombinerer lån og tilskud til projekter i dette
område. EIB og Kommissionen arbejder ligeledes
sammen med EBGU om oprettelsen af en SMV-facilitet for de østlige nabolande, hvor man også vil
kombinere tilskud og lån.
Banken er i løbende dialog med og har et gensidigt
givtigt forhold til Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg samt Regionsudvalget. Ligesom i de
foregående år deltog EIB i det årlige Open Days-arrangement, som afholdes af Regionsudvalget i samarbejde med Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik. Den tilbød en workshop
om ”EIB-gruppen og EU’s strukturfonde til støtte
for innovation i regionerne” og deltog i seminarer
om mikrokreditter samt om JASMINE, JEREMIE, JESSICA, energi (om handlingsplanen for bæredygtig
energi i samarbejde med borgmesteraftalen) og

Med hensyn til det europæiske territoriale samarbejde har EIB været en vigtig medspiller ved udformningen, iværksættelsen og udmøntningen af
EU’s strategi for Østersøen. Banken deltager ligeledes i udviklingen af en lignende makroregional
strategi for Donau-bækkenet.
Banken har haft et tæt samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne i ekspertarbejdsgruppen om kombination af tilskud og lån uden for
EU. Institutionerne kombinerede også finansielle
ressourcer i forbindelse med EU-Afrika-infrastrukturtrustfonden og den nye investeringsramme for
Vestbalkan, som blev iværksat i 2009. Banken samarbejdede med Kommissionen om imødegåelse af
krisen i udviklingslandene som anført i Rådets konklusioner fra maj 2009. Kommissionen har besluttet at bidrage med yderligere 200 mio EUR fra Den
Europæiske Udviklingsfond til EU-Afrika-infrastrukturtrustfonden. Inden for det østlige partnerskab

Bruxelles, april 2010: Møde mellem interessenter og komiteen af
sagkyndige med Michel Camdessus som formand
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samhørighed (finansieringstekniske instrumenter
inden for rammerne af samhørighedspolitikken.
Banken styrkede i 2009 det tætte samarbejde med
andre internationale finansielle institutioner og
europæiske bilaterale institutioner, især hvad angår
EIB’s aktiviteter uden for EU. Samarbejdsaktiviteter
som respons på krisen resulterede i adskillige initiativer, der blev realiseret i løbet af året. Heriblandt en
fælles handlingsplan for internationale finansielle institutioner til støtte for banksystemer og långivning
til realøkonomien i Central- og Østeuropa, et fælles initiativ fra EIB, EBGU og Verdensbankgruppen,
IFC’s ”Infrastructure Crisis Facility”, hvor Banken deltager med lån på op til 1 mia EUR, IFC’s mikrofinan-

EIB sigter mod et tættere samarbejde
mellem finansielle institutioner

sieringsinitiativ, hvor Banken bidrager med 100 mio
USD, samt instrumentet for førtiltrædelsesbistands
krisestyringspakke, især til energieffektivitet i Vestbalkan og Tyrkiet (gennem den sydøsteuropæiske
energieffektivitetsfond) og SMV i Tyrkiet.
Desuden samarbejdede Banken med andre internationale finansielle institutioner via interinstitutionel deltagelse i horisontale initiativer som f.eks.
multilaterale udviklingsbankers fælleserklæring
om klimaforandringer, som blev udsendt i december 2009. I oktober arrangerede Banken det første
møde mellem ledere af multilaterale udviklingsbanker og ledere af multilaterale finansieringsinstitutioner i Istanbul i forbindelse med Verdensbankens og Den Internationale Valutafonds årlige
møde. I november undertegnede Banken og OECD
en fælles samarbejdserklæring. Samarbejdet med
EBGU og Europarådets Udviklingsbank er blevet mere omfattende, især med iværksættelsen
af investeringsrammen for Vestbalkan såvel som i
naboskabslandene.

EIB og OECD undertegnede i november 2009 en fælles samarbejdserklæring
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EIB, den 9. april 2010: Møde mellem lederne af de multilaterale udviklingsbanker

EIB sigter mod et tættere samarbejde mellem de
finansielle institutioner og har iværksat et initiativ vedrørende gensidig tillid sammen med AFD
og KfW, hvorved de tre institutioner tilstræber at
øge deres samlede effektivitet ved gensidigt at
anerkende og stole på de procedurer og standarder, som hver enkelt institution anvender i forbindelse med samfinansierede projekter. Der vil blive

indsamlet erfaringer i den igangværende pilotfase
med henblik på at anvende disse i en lang række
andre institutioner. Desuden undertegnede EIB en
samfinansieringsaftale med Den Asiatiske Udviklingsbank vedrørende det pakistanske program
for vedvarende energi, som omfatter uddelegering af indkøb, udbetalinger og andre administrative opgaver.
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Transparens, information og
forbindelser med civilsamfundet

Offentliggørelse af information er en vigtig benchmark for opfyldelsen af EIB’s forpligtelse til at
sikre transparens. Derfor forbedrer EIB løbende
kvaliteten af den information, den giver om sine
aktiviteter. Banken er den eneste internationale
finansielle institution, der offentliggør sin treårige rullende forretningsplan, som revideres årligt.
EIB’s netsted er hovedplatformen for aktiv formidling af information til offentligheden, og det
havde i 2009 ca. 6,8 mio besøgende (mod 4 mio i
2008). EIB’s hjemmeside www.eib.org fik i 2009 en
anden udformning, så den bedre opfylder besøgendes behov og afspejler den bedste praksis på
nuværende tidspunkt med hensyn til design og
funktionalitet. I 2009 blev der på Bankens netsted
offentliggjort information om over 500 projekter,
som var under bedømmelse, samt andre vigtige dokumenter med relation til transparens, bl.a.
Bankens erklæring om miljømæssige og sociale
principper og standarder, dens whistleblowingpolitik og dens nye foreløbige reviderede politik
for offshore finanscentre.

EIB styrker sin troværdighed og ansvarlighed over for borgerne

Det er EIB’s overbevisning, at dens troværdighed og ansvarlighed over for
borgerne, som bank og offentlig institution, styrkes gennem åbenhed om, hvordan den træffer beslutninger, arbejder
og gennemfører EU’s politikker. Transparens er også med til at gøre Bankens
forretninger mere virkningsfulde og
bæredygtige, mindsker risikoen for korruption og styrker forbindelserne med
eksterne interessenter.
Et vigtigt element i Bankens kommunikation med
offentligheden er EIB’s offentliggørelsespolitik, der
er baseret på princippet om offentliggørelse, medmindre der er en tvingende grund til ikke at offentliggøre. Politikken blev revideret i 2009 inden
for rammerne af en bred offentlig samrådsproces,
der også omfattede EIB’s transparenspolitik (2004)
og politik for klageadgang (2008). Den nye politik blev vedtaget af bestyrelsen i begyndelsen af
2010 og er nu i kraft. EIB offentliggør hvert år på
netstedet en evaluering af udmøntningen af dens
offentliggørelsespolitik.
Banken gennemfører offentlige samråd om udvalgte virksomheds- og vigtige multisektorpolitikker, som typisk er af interesse for alle EIB’s
interessenter. Hovedformålene med en samrådsproces er at indhente bidrag fra interessenterne
og styrke Bankens transparens og ansvarlighed.
Et internt panel studerer og evaluerer interessenternes bidrag. Efter at det endelige udkast til
politik er godkendt af direktionen, offentliggøres
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det til information på EIB’s netsted 15 arbejdsdage, før det skal behandles i bestyrelsen, sammen
med en rapport over det offentlige samråd. I rapporten gøres kort rede for samrådets gennemførelse, der er en beskrivelse af alle interessenternes
bidrag og Bankens begrundede holdninger til det
omfang, hvori de blev taget i betragtning. Når bestyrelsen har godkendt politikken, offentliggøres
den på EIB’s netsted og eventuelt i Den Europæiske Unions Tidende. Det offentlige samråd i 2009
om offentliggørelsespolitikken efterfølges i 2010
af et offentligt samråd om Bankens politik for udlån til transport. EIB gør også brug af forenklede
netbaserede samråd eller uformelle interessentmøder om udvalgte politikdokumenter afhængigt af det pågældende dokuments eller spørgsmåls type og indhold.
Bankens forhold til civilsamfundet, herunder ikkestatslige organisationer og andre interessegrupper, bygger på anerkendelsen af, at disse
organisationer kan levere et værdifuldt input til udformningen af EIB’s politikker. De kan desuden bidrage til at skærpe Bankens opmærksomhed om
lokale spørgsmål og give andre nyttige informationer, som bidrager til kvaliteten af EIB-finansierede
projekter.

Banken indgår i dialog og samarbejde

Samspillet med civilsamfundets organisationer koordineres af EIB’s civilsamfundsenhed. I sin egenskab af kontaktflade har enheden til opgave at sikre konsistens og kvalitet i kommunikationen samt
aktivt varetage kontakten med civilsamfundet. Enheden opsøger organisationer, der kan hjælpe befolkningen, især borgere, som berøres af EIB’s forretninger, med at finde informationer om Banken.
Som et led i den løbende dialog med civilsamfundet arrangerer EIB regelmæssige workshopper med civilsamfundsorganisationer. Forårets
workshop fokuserede på spørgsmål vedrørende
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vejtransport og biodiversitet. En anden vigtig begivenhed er den årlige orientering for civilsamfundsorganisationer, som finder sted hvert år i
Bruxelles. I marts 2009 fremlagde Banken sine resultater for 2008 og præsenterede en ny civilsamfundsside på EIB’s netsted. Det seneste møde fandt
sted den 25. februar 2010, hvor Bankens resultater
for 2009 blev drøftet.
Banken er i dialog og i partnerskaber, hvor den
samarbejder med specialiserede organisationer,
der har særlige mål eller interesser tilfælles med
EIB, f.eks. Lissabondagsordenen, bæredygtig udvikling, miljøbeskyttelse eller fattigdomslempelse.
I 2009 fortsatte Banken sit samarbejde med Transparency International, International Union for Conservation of Nature (IUCN) og Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI).
Samtidig med at Banken vil fortsætte sit målrettede
operationelle samarbejde med specialiserede civilsamfundsorganisationer, er den også opsat på at
bevare og udbygge sine kontakter med politiske ikkestatslige organisationer, der beskæftiger sig med
Bankens aktiviteter. Kontakten med disse organisationer er blevet udbygget i løbet af de seneste år,
og dialogen spiller en stadig større rolle i denne
kontakt. Med sin deltagelse i arrangementer, som
disse ikkestatslige organisationer stod for, fremhævede Banken den betydning, de tillægges. Banken
arrangerede selv adskillige rundbordsdiskussioner
om særlige spørgsmål som f.eks. kulstofopsamling
og -oplagring og den europæiske facilitet for ren
transport, klimaforandringer, ren energi, nukleare
og CO2-fodspor, offshore finanscentre og Bankens
miljømæssige og sociale procedurer for investering
i udviklingslande.
På projektniveau fortsatte Banken sin kontakt og
sit samarbejde med civilsamfundsorganisationer
og borgergrupper, f.eks. i forbindelse med en række energi- og mineprojekter i AVS-landene og Latinamerika, og den undersøger nu muligheden for
at inddrage ikkestatslige organisationer i projekter,
hvor der er fonde for teknisk bistand til rådighed.
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Lissabontraktaten giver større
fleksibilitet i EIB’s forretninger.

De politikker, som EIB støtter, er nu fastlagt i Lissabontraktaten, mens
de midler, Banken har til rådighed til at opfylde sine mål, er fastlagt i
vedtægterne, der er knyttet som bilag til traktaten. Traktaten giver
Banken større fleksibilitet i dens støtte til EU’s politiske mål, f.eks. ved
at strømline beslutningstagningen og den daglige ledelse og ved at
udstyre EIB med en bredere vifte af finansielle instrumenter til udførelsen af dens opgaver.

Hvad angår politik,giver traktaten EU et grundlag for
en fælles energipolitik, den formaliserer en europæisk rumpolitik og omdefinerer målsætningerne for
politikken for økonomisk samarbejde og udvikling
– områder hvor Banken allerede er aktiv i indsatsen
for at støtte andre EU-mål, f.eks. oprettelsen af transeuropæiske net samt forskning og udvikling eller inden for dens långivningsforretninger uden for EU.
Traktaten giver også Banken større fleksibilitet i
dens finansieringsaktiviteter, forenkler beslutningstagningen, forbedrer tilsynet med dens regnskaber

Traktaten giver Banken større fleksibilitet i dens finansieringsaktiviteter
og forenkler beslutningstagningen

og baner vej for nye typer af finansiel og ikke-finansiel støtte samt en udvidelse af den tekniske bistand til lande og initiativtagere til projekter.
Med traktaten indføres vigtige ændringer i den
måde, hvorpå der træffes beslutninger i Bankens
styrelsesråd, som består af EU’s økonomi- og finansministre. Normale beslutninger træffes fortsat
med et flertal af medlemmerne, som skal repræsentere mindst 50% af Bankens tegnede kapital.
Imidlertid er der nu indført en tærskel for kvalificeret flertal (18 stemmer, der skal repræsentere 68%
af den tegnede kapital) i stedet for den regel om
enstemmighed, der tidligere gjaldt i forbindelse
med EIB’s långivningsforretninger uden for EU.
Med en ny bestemmelse får Bankens daglige ledelse delegeret beføjelser til at træffe alle nødvendige
hasteforanstaltninger, når en finansieringstransak-
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tion skal omstruktureres for at sikre Bankens interesser. Styrelsesrådet kan nu med enstemmighed
oprette datterselskaber eller andre enheder med
status som juridisk person og med finansiel selvbestemmelsesret, som f.eks. Den Europæiske Investeringsfond, idet der ikke længere kræves en traktatændring (som det var tilfældet, da EIF blev oprettet
i midten af 1990’erne).
I de nye vedtægter beskrives Bankens opgave mere
bredt som “ydelse af finansiering”. Ligesom med de
almindelige lån og garantier bliver det nu lettere
for Banken at erhverve kapitalandele. Der lægges
dog begrænsninger på anvendelsen af egenkapital, bl.a. krav om, at de nærmere vilkår og regler
for disse forretninger skal godkendes af et kvalificeret flertal af medlemmerne i Bankens bestyrelse.
Ifølge vedtægterne tilvejebringes egenkapital som
hovedregel ”som supplement til et lån eller en garanti, for så vidt det er nødvendigt for at finansiere
en investering eller et program.” De nye vedtægter
indeholder også en særlig bestemmelse, som vedrører forretninger med højere risiko, som anses for
en ”særlig aktivitet”. Det svarer stort set til Bankens
eksisterende finansieringer vedrørende infrastrukturfonde og venturekapitalfonde samt strukturerede finansieringer. Disse forretninger vil fortsat være
sikret af særlige reserver.
Formlen for beregningen af den finansiering, som
Banken maksimalt kan yde, i forhold til den tegnede kapital (gearingsforholdet) er blevet ændret. Endelig er f.eks. teknisk bistand til opstrømsaktiviteter
vedrørende projektforberedelse og nedstrømsaktiviteter vedrørende projektgennemførelse nu også
udtrykkeligt nævnt i vedtægterne.
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EIB’s vedtægtsmæssige organer

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 beslutning om dels Bankens
deltagelse i finansieringer uden for Unionen, dels kapitalforhøjelser. Desuden udnævner det medlemmerne af bestyrelsen, direktionen og revisionsudvalget.

Bestyrelsen

har enebeføjelse til at træffe
beslutning om ydelse af finansiering, især i form af
kreditter og garantier og om optagelse af lån. Den
efterprøver, at Bankens forretninger udføres behørigt, og at Banken ledes i overensstemmelse med
traktaterne og vedtægterne såvel som med styrelsesrådets almindelige 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.

Aktivitetsberetning og beretning om virksomhedsansvar

Bestyrelsen består af 28 medlemmer, hvoraf et udpeges af hver af de 27 medlemsstater 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 sagkundskab på visse områder kan bestyrelsen ved
selvsupplering udvides med seks eksperter (tre
medlemmer og tre suppleanter) med rådgivende
funktion uden stemmeret.
Medmindre andet er fastsat i vedtægterne, træffes
beslutninger med et flertal, der består af mindst en
tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer og
repræsenterer mindst 50% af den tegnede kapital.

Kapital: Medlemsstaternes bidrag til Bankens
kapital beregnes på grundlag af hver stats økonomiske vægt i EU (udtrykt i BNP) ved dens tiltrædelse. I henhold til vedtægterne må den samlede sum
af de til enhver tid løbende lån og garantier, som
er ydet af Banken, ikke overstige 250% af den tegnede kapital, reserverne, de ubundne midler og
overskuddet af resultatopgørelsen. Det kumulerede beløb på de pågældende poster beregnes med
fradrag af et beløb svarende til det tegnede beløb
for Bankens erhvervelse af kapitalandele, hvad enten det er udbetalt eller ej.
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Revisionsudvalget

er et uafhængigt organ, der er direkte ansvarligt over
for styrelsesrådet. Det er ansvarligt for revisionen af Bankens regnskaber og efterprøver,
om Bankens aktiviteter er i overensstemmelse med bedste bankpraksis. Revisionsudvalget undersøger hvert år, om Bankens forretninger er udført i overensstemmelse med
gældende regler, og om dens bøger har været rigtigt ført. Når bestyrelsen godkender
årsregnskaberne, afgiver revisionsudvalget
sine erklæringer derom. Revisionsudvalgets
beretninger om resultaterne af dets arbejde
i det forløbne år tilgår styrelsesrådet sammen
med bestyrelsens årsberetning.
Revisionsudvalget består af seks medlemmer,
der udnævnes af styrelsesrådet for et tidsrum
af tre år.

Pr. 1. april 2009 beløb Bankens tegnede kapital sig
til over 232 mia EUR.

Revisionsudvalget

Bestemmelserne om Bankens organer fremgår af dens vedtægter og forretningsorden. Sammensætningen af disse organer, medlemmernes curriculum vitæ og
yderligere oplysninger om vederlagsordningerne for disse fremgår af EIB’s netsted www.eib.org, der opdateres jævnlig.
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EIB’s direktion

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Philippe MAYSTADT 2. Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ 3. Simon BROOKS 4. Carlos DA SILVA COSTA 5. Matthias KOLLATZ-AHNEN
6. Eva SREJBER 7. Marta GAJĘCKA 8. Dario SCANNAPIECO 9. Plutarchos SAKELLARIS

Direktionen

er Bankens udøvende kollegiale fuldtidsorgan. Den består af
ni medlemmer. Under formanden for Bankens ledelse og bestyrelsens kontrol fører
den tilsyn med Bankens løbende forretninger, ligesom den forbereder og drager
omsorg for udførelsen af bestyrelsens beslutninger. Formandskabet for direktionen varetages af formanden for Banken. Direktionsmedlemmerne er kun ansvarlige over for Banken. De udnævnes af styrelsesrådet på forslag fra bestyrelsen for
et tidsrum af seks år, der kan fornys.
I henhold til Bankens vedtægter er formanden også bestyrelsesformand.

Aktivitetsberetning og beretning om virksomhedsansvar

Bankens kollegiale direktion og medlemmernes tilsynsområder

1
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
➾
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Philippe MAYSTADT Formand
Generel strategi
Institutionelle anliggender og forbindelserne med de øvrige internationale finansielle institutioner
Beretningerne fra generalinspektøren, finanskontrolløren og lederen af compliancetilsynet
Menneskelige ressourcer
Intern kommunikation
Ligestillingspolitik; formand for det paritetiske udvalg for ligestilling
Formand for EIF’s bestyrelse
Formand for budgetudvalget

2 Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Næstformand
➾ Finansieringsvirksomheden i Frankrig og partnerlandene
i Middelhavsområdet
➾ Ekstern kommunikation
➾ Transparens og informationspolitik
➾ Forbindelserne med ikkestatslige organisationer
3 Simon BROOKS Næstformand
➾ Finansieringsvirksomheden i Det Forenede Kongerige
og Nederlandene
➾ 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
4 Carlos DA SILVA COSTA Næstformand
➾ Finansieringsvirksomheden i Spanien, Portugal, Belgien
og Luxembourg samt i Asien og Latinamerika
➾ Forretningernes og produkternes juridiske aspekter
➾ Middeltilvejebringelse
➾ Formand for kunstudvalget
5 Matthias KOLLATZ-AHNEN Næstformand
➾ Finansieringsvirksomheden i Tyskland, Østrig og
Rumænien samt i Kroatien og Tyrkiet
➾ Finansiering af mindre og mellemstore virksomheder
➾ Økonomisk og social samhørighed; konvergens
➾ JASPERS- og JESSICA-initiativerne
➾ Omlægning af lån
➾ Medlem af EIF’s bestyrelse
➾ Medlem af tilskudsudvalget
➾ Medlem af kunstudvalget

6 Eva SREJBER Næstformand
➾ Finansieringsvirksomheden i Finland, Sverige, Estland, Letland
og Litauen samt i de østlige nabolande, EFTA-landene og
landene i Centralasien
➾ Videnbaseret økonomi
➾ Efterfølgende evaluering af forretningerne
➾ Informationsteknologi
➾ Formand for tilskudsudvalget
7 Marta GAJĘCKA Næstformand
➾ Finansieringsvirksomheden i Polen, Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet,
Slovenien og Bulgarien
➾ Transeuropæiske net for transport og energioverførsel
➾ Bankens sociale ansvar
➾ Repræsentantskabssuppleant i EBGU
8 Dario SCANNAPIECO Næstformand
➾ Finansieringsvirksomheden i Italien og Malta samt på
Vestbalkan
➾ Styring af kreditrisiko
➾ Planlægning og budget
➾ Omkostningseffektivitet
➾ Repræsentantskabsmedlem i EBGU
9 Plutarchos SAKELLARIS Næstformand
➾ Finansieringsvirksomheden i Grækenland, Cypern, Danmark,
Irland samt i AVS-landene og Sydafrika
➾ Energi
➾ Økonomiske, finansielle og sektorale undersøgelser
➾ Gennemførelse af Basel II-aftalen
➾ Regnskaber
➾ Medlem af kunstudvalget
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Organigram
Generalsekretariatet og direktoratet for juridiske anliggender

u

Alfonso QUEREJETA

Klaus TRÖMEL

Generalsekretær og generaldirektør for juridiske anliggender

Direktør

Institutionelle anliggender
Dominique de CRAYENCOUR

u

Direktør

Direktoratet for finanser

Juridiske institutionelle og finansielle anliggender

Bertrand de MAZIÈRES

Nicola BARR
u

Direktoratet for forvaltning og omstrukturering af forretningerne

Direktør

Juridiske operationelle anliggender
Gerhard HÜTZ

Generaldirektør

u

Kapitalmarkeder

u

Likviditet

u

Planlægning og gennemførelse af forretningerne

Vicedirektør for juridiske anliggender

Generaldirektoratet for strategi

Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Anneli PESHKOFF

Rémy JACOB

Heinz OLBERS

Generaldirektør
Finanskontrollør og direktør for informationssystemer

u

Strategi og forvaltningskontrol

u

Kommunikation

u

Informationsteknologi

Direktør

Talsmand og direktør

Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU

Patricia TIBBELS

u

Innovation og konkurrenceevne

u

Transport og energi

u

Konvergens og miljø

u

JASPERS

Constantin CHRISTOFIDIS
Direktør

Bygninger, logistik og dokumentation

Christopher HURST
Direktør

Guy CLAUSSE

Direktoratet for finansieringer i EU og kandidatlandene

Agustín AURÍA

Pierluigi GILIBERT
Generaldirektør

u

Nye produkter og særlige transaktioner

u

Vesteuropa

Thomas BARRETT
Laurent de MAUTORT
u

u

Adriaterhavsområdet

u

Sydøsteuropa

u

Østersøområdet

Romualdo MASSA BERNUCCI
Jean-Christophe LALOUX
Tilman SEIBERT

Direktør

Direktør

Direktør

Per JEDEFORS

Direktør

Generaldirektør (fungerende)

Direktør

u

Kreditrisiko

Direktør

u

Finansielle risici og driftsrisiko

Per JEDEFORS
Alain GODARD

Centraleuropa
Joachim LINK

Direktør

Direktoratet for risikostyring

Spanien og Portugal
Carlos GUILLE

u

Direktør

Generaldirektør

Derek BARWISE
u

Direktør

Direktoratet for projekter

Jürgen MOEHRKE
Constance KANN

Direktør

Direktør

Direktør

Direktør

Direktør

Generalinspektoratet
Jan Willem van der KAAIJ
Generalinspektør

Direktør

EIB-Gruppens compliancefunktion
Direktør

Matthias MAERTENS
Chief Compliance Officer

Direktoratet for finansieringer uden for EU og kandidatlandene
Hovedafdelingen for menneskelige ressourcer

Martin CURWEN
Generaldirektør

u

EU’s nabo- og partnerlande

u

Afrika, Vestindien og Stillehavet - Investeringsfaciliteten

u

Asien og Latinamerika

Claudio CORTESE
Patrick WALSH
Francisco de PAULA COELHO

Michel GRILLI
Direktør
Direktør

Direktør

Direktør

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.
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EIF’s vedtægtsmæssige organer

EIF’s ledelse
(pr. 12. april 2010)

EIF ledes og administreres af følgende tre organer:

Administrerende direktør
Richard PELLY

➾ Generalforsamlingen, der består af samtlige

medlemmer (EIB, EU og 30 finansieringsinstitutioner) og træder sammen mindst en gang
årlig.
➾ Bestyrelsen, der består af syv medlemmer og
syv suppleanter og bl.a. træffer beslutning om
Fondens forretninger.
➾ Den administrerende direktør, der er ansvarlig
for, at Fonden administreres i overensstemmelse med vedtægterne samt de retningslinjer og
principper, som bestyrelsen har vedtaget.
EIF’s regnskaber efterprøves af et revisorudvalg,
der består af tre revisorer, udnævnt af generalforsamlingen, samt af uafhængige eksterne revisorer.

Administrerende vicedirektør
Jean-Marie MAGNETTE

Sekretær
Maria LEANDER

Direktør, Transaktions- og relationsstyring
John A. HOLLOWAY

Direktør, Mandatforvaltning,
produktudvikling og virksomhedskuvøser
Marc SCHUBLIN

Nærmere oplysninger om EIF’s vedtægtsmæssige organer (sammensætning samt medlemmernes curriculum vitæ og vederlagsordninger) og personale (sammensætning, generaldirektørernes og direktørernes curriculum vitæ samt personalets vederlagsordning) foreligger på EIF’s netsted www.eif.org, der opdateres jævnlig.
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EIB-Gruppens adresser

Den Europæiske Investeringsbank
98-100, boulevard Konrad Adenauer – L-2950 Luxembourg
3 (+352) 43 79 – 1 5 (+352) 43 77 04
www.eib.org - U info@eib.org

Den Europæiske Investeringsfond
96, boulevard Konrad Adenauer – L-2968 Luxembourg
3 (+352) 42 66 88 1 5 (+352) 42 66 88 200
www.eif.org - U info@eif.org
En liste over eksterne kontorer foreligger på Bankens netsted,
www.eib.org
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