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Forskning og udvikling i den svenske
højteknologiske ingeniørkoncern Sandvik er
med til at styrke Europas førerposition inden
for industriel teknologi. EIB støtter innovation
som en vigtig drivkraft for bæredygtig
vækst og konkurrenceevne i Europa. I 2012
investerede Banken omkring 9 mia. EUR i
videnøkonomien.
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Nøgleresultater i 2012
Den samlede långivning nåede op på 52 mia. EUR
i støtte til vækst og arbejdspladser i og uden for EU
Der blev finansieret 400

projekter i over 60 lande

Ca . 9 mia. EUR
blev investeret i innovation

Støtte til de EU-regioner,
der er hårdest ramt af
den økonomiske og
finansielle krise, nåede
op på 15 mia. EUR

200 000 små og mellemstore
virksomheder modtog
finansiering på i alt 13 mia.
EUR fra EIB-Gruppen

En godkendt kapitalforhøjelse på 10 mia. EUR giver mulighed
for yderligere långivning på 60 mia. EUR til projekter i EU
i perioden 2013-2015

Udlån på næsten 7 mia. EUR
til europæiske net for transportog energioverførsel, som
forbinder landene i Europa

Udlån til klimaprojekter:

13 mia. EUR
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Meddelelse

fra formanden

D

en Europæiske Union oplever vanskelige
økonomiske forhold og en stigende arbejdsløshed, der har alvorlige konsekvenser
for vores samfund og særligt for ungdommen.
Det står klart, at der i usædvanlige tider er brug
for ekstraordinære foranstaltninger og en sammenhængende europæisk indsats for at overvinde krisen.
I egenskab af EU-bank spiller EIB en afgørende rolle ved at sikre investeringer i projekter, der støtter
vækst og arbejdspladser. Derfor er jeg særlig stolt
over, at bankens ejere, Den Europæiske Unions
medlemsstater, i mit første år som formand for EIB
tog den historiske beslutning at næsten fordoble
EIB’s indbetalte kapital med en forhøjelse på 10
mia. EUR. Vi er nu klar til at øge vores långivning
til omkring 200 mia. EUR i løbet af de næste tre år
frem til 2015.
Vi er blevet enige med medlemsstaterne om at
koncentrere finansieringsaktiviteterne i Europa om
innovation og kompetenceudvikling, SMV-långivning, ressourceeffektivitet (herunder ren energi) og
strategiske infrastrukturer til støtte for den overordnede målsætning om bæredygtig vækst. Dette er
områder, hvor det har været mest vanskeligt at få
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adgang til finansiering, og hvor EIB-midler vil frigøre yderligere finansiering fra den private sektor, så
vækst og jobskabelse maksimeres. Og ved at kombinere EIB-finansiering med EU’s budgetmidler kan
vi opnå endnu bedre resultater.
EIB har imødekommet og vil fortsat imødekomme de særlige behov i de regioner, der er hårdest
ramt af krisen, hvor Banken i mange tilfælde vil
være den eneste finansieringskilde, der kan spille
en rolle i en betydelig størrelsesorden.
I 2012 gennemførte Banken den aftalte forretningsplan og finansierede omkring 400 projekter i over 60 lande med et beløb på 52 mia. EUR.
I fuld overensstemmelse med vores ambitioner
om at gøre en større og bedre indsats for vækst
og jobskabelse i EU vil vi i endnu højere grad end
tidligere fokusere på kvaliteten af de projekter, vi
finansierer. Derfor har vi indført forbedrede målesystemer, der vil give os en større viden om resultaterne af de projekter, vi finansierer
Vores rådgivningstjenester, der bistår medlemsstaterne med at forberede og gennemføre sunde
investeringsprojekter, viser sig at have afgørende
betydning ved at bidrage til at øge kapaciteten

Meddelelse
fra formanden

I egenskab af EU-bank spiller EIB
en afgørende rolle ved at sikre
investeringer i projekter, der
støtter vækst og arbejdspladser.

for projekter, der opfylder kriterierne for at modtage EIB-finansiering, samt projekter, der anvender
midler fra EU’s strukturfonde.

ning, da det drejer sig om penge, der kommer til
at indgå i realøkonomien. Det er også en stærk tillidserklæring til EIB og ”EU-brandet” generelt.

EIB’s finansieringsvirksomhed suppleres af de særlige instrumenter, der stilles til rådighed af Den
Europæiske Investeringsfond (EIF), som fokuserer
på at tilvejebringe risikofinansiering til SMV’er og
nystartede virksomheder samt til mikrofinansiering. Der er gjort en særlig indsats for at øge de
fælles tiltag, bl.a. med kombinationer af EIF-garantier og EIB-lån til SMV’er.

I vores egenskab af EU-bank vil vi i 2013 fokusere på at spille en konjunkturudlignende rolle og
fungere som en pålidelig samarbejdspartner for
sunde projekter i og uden for EU. De projekter, vi
finansierer, gør en reel forskel i menneskers tilværelse, hvad enten det er ved at sikre arbejdspladser i flere hundrede tusind små virksomheder, ved
at sikre iværksættelsen af vigtige vækstfremmende infrastrukturprojekter i de regioner, der er hårdest ramt af krisen, eller ved at opretholde støtten
til banebrydende innovation og ren energi, der vil
medvirke til, at Europa bevarer sit konkurrencemæssige forspring på globalt plan.

Uden for EU finansierede Banken projekter for
omkring 7,4 mia. EUR til fortsat støtte for Den
Europæiske Unions udenrigspolitiske mål. Førtiltrædelseslandene og de østlige og sydlige nabolande er fortsat et af vores hovedindsatsområder.
Men EIB er også Den Europæiske Unions gren for
finansiering overalt i verden med henblik på at bidrage til at forme globaliseringsprocessen i det
21. århundrede.

Werner Hoyer
Vores finansielle styrke afspejles i vores AAA-kreditvurdering, som gjorde Banken i stand til at låne
71 mia. EUR i 2012 på de internationale kapitalmarkeder. Dette er en vigtig saltvandsindsprøjt-
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Europas
vækstpotentiale frigøres

E
For at stille finansiering til
rådighed for realøkonomien
underskrev EIB
finansieringsaftaler til en værdi af
52 mia. EUR i 2012 med fokus på
projekter med størst indvirkning
på vækst og jobskabelse.
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IB’s rolle som långiver til langsigtede investeringer, der kan øge væksten i og uden for Europa, er blevet endnu vigtigere i lyset af de nuværende økonomiske udfordringer. EIB anvender
sin finansielle og tekniske ekspertise til at forbedre
finansieringen i områder, der har brug for støtte,
især Europas økonomisk svageste regioner og perifere lande. Desuden fungerer Banken som katalysator for private og offentlige investeringer ved at
garantere projekternes kvalitet og tiltrække medfinansieringspartnere. Hermed sikres det, at der er
finansiering til rådighed for centrale drivkræfter for
vækst såsom kompetencer og innovation, strategiske infrastrukturer, SMV’er og klimaprojekter.

Europas
vækstpotentiale frigøres

At promovere forskning,
udvikling og innovation,
uddannelse og undervisning

Fortsat at lægge
særlig vægt
på klimaindsatsen

Innovation og
kompetencer

Adgang for SMV’er
til finansiering

Ressourceeffektivitet

At forbedre
beskæftigelsesmulighederne

Strategiske
infrastrukturer

At styrke det indre
marked og skabe
samhørighed

Kapitalforhøjelse med henblik på
yderligere udlån i EU
EIB har spillet en fremtrædende rolle i den europæiske økonomiske genopretningsplan siden 2008 og
ydet lån i et ekstraordinært omfang, før den som
planlagt vendte tilbage til et lavere udlånsniveau
i 2012 for at bevare sin finansielle styrke og dermed muligheden for at kunne optage lån til fordelagtige priser på de finansielle markeder.
I 2012 godkendte EIB’s ejere (de 27 EU-medlemsstater) en kapitalforhøjelse på 10 mia. EUR og sikrede dermed, at der vil være yderligere finansiering
på op til 60 mia. EUR til rådighed for medlemsstaterne til støtte for realøkonomien i perioden
2013-2015. Kapitalforhøjelsen vil gøre det muligt
for Banken at øge støtten til sektorer, hvor det har
været vanskeligt at opnå finansiering. Desuden vil
Banken fortsat kombinere EIB-finansiering med
EU-midler for at forbedre effektiviteten og maksimere virkningen på vækst og jobskabelse.

I egenskab af EU-bank arbejder EIB på at
kickstarte væksten og stimulere beskæftigelsen
i Europa. Vi gør en større og bedre indsats for at få
Europas økonomi tilbage på sporet.

2012

Aktivitetsberetning

7

Øget

innovation skal skabe intelligent
vækst i Europa

EIB investerer i banebrydende forskning som
f.eks. partikelacceleratoren (Large Hadron
Collider) i CERN i Geneve. Et lån på 300 mio.
EUR bidrog til finansieringen af bygningen af
partikelacceleratoren og medvirkede således til en
banebrydende opdagelse i 2012.

Investeringer, der er
målrettet innovation, er af
afgørende betydning, da
finansiering i denne sektor er
særlig udsat for
nedskæringer i krisetider.
I 2012 investerede EIB
omkring 9 mia. EUR i EU for
at støtte innovation og
kompetenceudvikling.
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Øget innovation
Forskning, udvikling og innovation er afgørende,
hvis Europas konkurrenceevne skal forbedres. EIB
bidrager til finansiering af forskning, udvikling og
innovation på akademiske institutioner og i den
private sektor og opfordrer samtidig til videnoverførsel mellem de to sektorer.
I 2012 indledte EIB en gennemgang af sit produktudbud med henblik på at øge støtten til inves
teringer i forskning, udvikling og innovation. En
markedssondering og en undersøgelse af sektoren forventes at føre til nye finansielle produkter,
der kan afhjælpe markedsrelaterede og strukturelle mangler, således at innovative idéer kan blive til konkrete forretningsmuligheder.

Europas
vækstpotentiale frigøres

Digital økonomi er nøglen til
langsigtet vækst
Internetbaserede informations- og kommunikationsteknologier er vigtige drivkræfter for vækst,
og bredbåndsnet skønnes at ville bidrage med
2,1 mio. ekstra arbejdspladser i EU mellem 2006
og 2015. Det er nødvendigt med investeringer
i teleinfrastrukturen for at imødekomme Europas
voksende databehov, og dette er et af hovedmålene med Europas digitale dagsorden. Lynhurtigt
internet, mobile netværk og cloud computing
er derfor blandt Bankens prioriterede områder.
I 2012 ydede EIB lån for 1,5 mia. EUR til investeringer i informations- og kommunikationsteknologi
som en del af Bankens finansiering til innovation.

Fokus på investeringer med stor
værditilvækst
Projekter med højere risiko og højere værditilvækst inden for prioriterede teknologier er et
centralt investeringsområde for EIB og EIF, ikke
mindst fordi krisen har gjort private venturekapitalfonde mindre villige til at påtage sig risici i innovative virksomheders startfase. I 2012 lancerede Den Europæiske Investeringsfond (EIF), der
fokuserer på innovative finansieringsløsninger

til SMV’er, det nye risikodelingsinstrument (Risk
Sharing Instrument, RSI). Formålet er at tilskynde banker til at yde lån og leasing til SMV’er, der
iværksætter forsknings-, udviklings- og innova
tionsprojekter. Der er hidtil indgået syv aftaler til
en samlet værdi af 345 mio. EUR.

Fremme af intelligent vækst
Innovation kræver kompetencer, og uddannelse
af høj kvalitet er en afgørende faktor for det 21.
århundredes førende økonomier. I 2012 støttede
EIB uddannelse og kompetenceudvikling med lån
på 1,5 mia. EUR.
EIB fokuserer på investeringer, der forbedrer kvaliteten af uddannelse samt fremmer det europæiske område for videregående uddannelse og
det europæiske forskningsrum. Det overordnede
mål er en bedre sammenhæng og integration inden for videregående uddannelse og videnskabelige ressourcer i Europa. EIB bidrager ved at
yde finansiel støtte til investeringer i skoler og
universiteter, til reformer rettet mod kvalitet og
konkurrenceevne inden for videregående uddannelse samt til initiativer til teknologioverførsel, som fremmer innovation ved at bygge bro
over kløften mellem den akademiske verden og
erhvervslivet.

Internetbaserede informations- og
kommunikationsteknologier er
afgørende drivkræfter for vækst, da
bredbåndsnet skønnes at bidrage
med 2,1 mio. ekstra arbejdspladser
i EU mellem 2006 og 2015. I 2012
stillede EIB 1,5 mia. EUR til rådighed
i lån til investeringer i informationsog kommunikationsteknologi.
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Europa

bindes sammen

Med lukningen af diget ved Maasvlakte 2
i 2012 kom man endnu et skridt nærmere
færdigudvidelsen af Rotterdams
havn. EIB støtter dette skelsættende
infrastrukturprojekt med et lån på 900
mio. EUR.

Strategiske
transportforbindelser er
afgørende for at kunne
forbedre og bevare det
europæiske erhvervslivs
konkurrenceevne og
samtidig skabe
arbejdspladser til millioner af
europæere. I 2012 udlånte EIB
6 mia. EUR til større
transportnet i EU.
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IB er en naturlig finansieringspartner ved større
investeringer i transportnet på grund af inves
teringernes størrelse, langsigtede perspektiv
og den finansielle udfordring, som de kan udgøre
for nationale og regionale offentlige investorer. Banken fokuserer på infrastrukturprojekter, der har stor
værdi for hele samfundet, og dens ekspertise tiltrækker yderligere finansiering fra andre investorer.
I 2012 støttede Banken 30 større transportinfrastrukturprojekter, der forbinder 10 lande i EU’s
transeuropæiske transportnet. Transeuropæiske
transportforbindelser øger handelsmulighederne i
og uden for EU og fremmer økonomisk vækst. Desuden er transportsektoren en vigtig arbejdsgiver,
der tegner sig for en tyvendedel af alle arbejdspladser i Europa.

Europas
vækstpotentiale frigøres

EIB tilvejebringer finansiering til alle transportformer samt til logistik og intelligente transportsystemer. Resultatet er konkrete fordele for alle virksomheder og borgere, som høster fordelene af et mere
effektivt og bæredygtigt transportsystem.

Projektobligationsinitiativet i pilotfasen
I 2012 iværksatte EIB og Europa-Kommissionen projektobligationsinitiativets pilotfase, som skal øge finansieringen af centrale infrastrukturprojekter ved
at tiltrække institutionelle investorer såsom pensionsfonde og forsikringsselskaber.
Formålet med projektobligationer er at sætte projektvirksomheder i stand til selv at udstede investeringsværdige obligationer. Ved brug af en risikodelingsmekanisme mellem Kommissionen og EIB vil
seniorobligationers kreditværdighed blive hævet
til et niveau, der er højt nok til at tiltrække institutionelle investorer. Dette vil medføre en mere effektiv anvendelse af EU-budgetmidler og hurtigere
gennemførelse af værdifulde projekter.
Under denne pilotfase stiller EU-budgettet 230 mio.
EUR til rådighed i garantier for infrastrukturinvesteringer i transport-, energi- og kommunikationssektoren, og målet er at tilskynde til en flerdobling af
bidrag fra kapitalmarkederne. EIB forvalter pilotfasen i 2012-2013 inden en potentiel fuld udrulning
fra 2014.

Partnerskaber der kombinerer offentlige og private
midler kan ligeledes være med til at udfylde finansieringshuller. Selv om antallet af offentlig-private
partnerskaber er faldet under krisen, spiller de fortsat en vigtig rolle ved investeringer, især i transportnet. EIB har opbygget en betydelig erfaring og
ekspertise på dette område og spiller en vigtig rolle i det europæiske ekspertisecenter for offentligprivate partnerskaber. Dette fælles initiativ fra EIB,
Europa-Kommissionen og 35 EU-lande og kandi
datlande hjælper medlemmerne ved at dele erfaringer og bedste praksis i forbindelse med offentlig-private partnerskaber. I 2012 blev der givet råd
og vejledning om en række emner, lige fra adgang
til bredbånd til energieffektivitet i offentlige bygninger og finansiering af offentlig-private partnerskaber med projektobligationer.
Mere støtte og praktisk vejledning til offentlige myndigheder i forbindelse med udvikling, udformning
og fremme af offentlig-private partnerskabsløsninger indgik desuden i de vigtigste anbefalinger, der
blev fremsat i en rapport udsendt i 2012 af Det Europæiske Center for Politik, en tænketank med sæde
i Bruxelles. Rapporten blev udarbejdet med bidrag
fra EIB og andre interessenter, og det blev heri videre understreget, at det er vigtigt, at EU’s beslutningstagere viser lederskab, hvis projektobligationsinitiativet skal blive en holdbar del af den blanding
af finansieringskilder, der skal opfylde Europas infrastrukturbehov. Ifølge rapporten skal Europa overvinde en række hindringer, hvis det ønsker at maksimere anvendelsen af offentlige og private investeringer.

EIB yder lån på i alt
850 mio. EUR til
finansiering af
højhastighedsjernbanen
i Bretagne. En styrkelse
af landområderne
og større adgang til
transeuropæiske net
er blandt Bankens
topprioriteter.
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Den

økonomiske genopretning styrkes

Med långivningen til Europas
energisektor fremmer EIB
udviklingen af et bæredygtigt,
konkurrencedygtigt og sikkert
energisystem, der opfylder
samfundets økonomiske,
sociale og miljømæssige behov.
I 2012 udlånte EIB 4,5 mia. EUR
til energiprojekter i EU.
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E

EIB spiller en vigtig rolle i finansieringen af
energiinfrastruktur og er en af de største långivere til investeringer i eltransmissionsnet
i Europa. Fokusområder for EIB’s finansiering er
energiforbindelser, intelligente energinet og bæredygtig energiproduktion.

Sikring af Europas forsyninger
Investeringer i forsyningsnet til renovering eller
udvidelse af eksisterende energiforsyningsnet styrker det indre marked. Støtte til intelligente energinet og bedre energilagring bidrager ligeledes til
en bedre udnyttelse af elektricitet fra vedvarende
energikilder. Finansiering, der skal støtte energidistributionsnet, herunder elforsyningsnet og infrastrukturer til transport af naturgas, nåede sidste år
op på over 3,7 mia. EUR.

Europas
vækstpotentiale frigøres

Verdens største vindmøllepark ud for den britiske kyst leverer
strøm til 320 000 husstande. EIB medvirkede til finansiering
af transmissionsforbindelsen fra havmølleparken ved Walney
som en del af Bankens støtte til vedvarende energikilders
tilslutning til elnettet.

en reduktion på mindst 20 % af CO2-intensiteten
i elproduktionen.

Høring om EIB’s långivning i
energisektoren

Der tændes for den bæredygtige
energi

I oktober 2012 lancerede EIB et offentligt samråd
om Bankens udlånspolitik på energiområdet. Interessenter, eksperter fra energisektoren og borgerne blev opfordret til at bidrage med deres
synspunkter, bl.a. på et offentligt samrådsmøde
i Bruxelles i december. EIB’s udlånspolitik tager udgangspunkt i EU’s politiske målsætninger og sigter
mod at skabe balance mellem forsyningssikkerhed,
konkurrenceevne og klimaindsats. Banken forventer at vedtage en revideret udlånspolitik på energiområdet i 2013.

Broderparten af långivningen til energiproduktion
gik til vedvarende energikilder. I 2012 beløb Bankens støtte til vedvarende energikilder sig til over
2 mia. EUR, mens under 0,4 mia. EUR gik til finansiering af gasproduktion. Der blev ikke indgået aftaler om finansiering af projekter til kul- eller oliebaseret elproduktion.
EIB har reduceret sin finansiering til de kulbrinteproducerende sektorer, som siden 2005 har udgjort under 1 % af Bankens långivning på energiområdet. I raffinaderisektoren koncentreres
Bankens finansiering om projekter inden for energieffektivitet og omstilling, mens kapacitetsudvidelser ikke kommer i betragtning. Ligeledes
ydes der kun finansiering til kul- og brunkulkraftværker, hvis de erstatter eksisterende kraftværker, anvender den bedst tilgængelige teknologi,
er forberedt til kulstofopsamling samt indebærer

Irlands elforbindelse med Storbritannien blev indviet i 2012.
Samkøringslinjen East-West markerer den første vellykkede
gennemførelse af et EIB-støttet energiprojekt under
EU’s genopretningsplan.
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Støtte

til små og mellemstore virksomheder
SMV’er udgør rygraden i den
europæiske økonomi, da de i høj
grad bidrager til beskæftigelse,
økonomisk udvikling og social
samhørighed i EU. I 2012
tilvejebragte EIB-Gruppen over
13 mia. EUR i finansiering
til SMV’er og mid
cap-virksomheder i EU.

A

t bidrage til at forbedre SMV’ers adgang til
finansiering er en af EIB-Gruppens prioriteter. SMV’er udgør 99 % af alle virksomheder
og tegner sig for to tredjedele af beskæftigelsen i
den private sektor i Europa. Mange af dem har vanskeligt ved at få adgang til finansiering på acceptable vilkår. EIB-Gruppen samarbejder med en lang
række finansielle formidlere som f.eks. lokale partnerbanker, fonde, leasingselskaber og mikrofinansieringsinstitutioner med det formål at stille finansiering til rådighed for SMV’er.

Fra sportsudstyr og
bagels til VVS-materialer
og affaldscontainere
til kommuner: Små
virksomheder er nøglen til at
skabe og sikre arbejdspladser
i Europa. I 2012 støttede
EIB-Gruppen omkring

200 000 SMV’er

og mid cap-virksomheder.
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EIB frigør finansiering til SMV’er
I 2012 indgik Banken aftaler om lån til SMV'er til en
værdi af 10,5 mia. EUR gennem formidlere i EU. De
genudlåner midler til SMV’er, idet de tillægger et
tilsvarende beløb fra deres egne midler.
I de seneste år har EIB arbejdet for at forbedre
SMV’ers adgang til kredit ved at øge fleksibiliteten,
forenkle procedurerne og kræve større transparens
af partnerbanker. Desuden udvikler EIB nye strukturer til tilvejebringelse af yderligere finansiering til
SMV'er i lande, der befinder sig i en alvorlig likviditetsklemme, som f.eks. Grækenland. I den forbindelse blev der oprettet en særlig garantifond for
SMV’er, som blev sat i funktion i 2012 som en del af
Bankens særlige indsats for at støtte Grækenland.

Hjælp til mid cap-virksomheder
Efter en toårig prøveperiode lancerede EIB i 2012
sin låneordning gennem formidlere til mid capvirksomheder, dvs. virksomheder med mellem
250 og 3 000 ansatte. Der er allerede blevet indgået låneaftaler om disse mid cap-lån i EU til en værdi
af ca. 1,8 mia. EUR.

Europas
vækstpotentiale frigøres

Målrettet støtte fra EIF til SMV’er
EIF giver europæiske mikrovirksomheder samt små
og mellemstore virksomheder nemmere adgang til
finansiering ved at tage SMV-risiko. Fonden støtter virksomheder fra de tidlige faser til udviklingsfaserne ved brug af målrettede produkter, lige fra
egenkapital til garantier og mikrofinansiering. Et af
EIF’s mål er at være katalysator for yderligere finansiering fra andre aktører på markedet med henblik
på at styrke iværksættervirksomhed og innovation. I 2012 tilvejebragte EIF i alt 12,3 mia. EUR ved
at indgå finansieringsforpligtelser for 2,6 mia. EUR.
I 2012 stillede EIF risikofinansiering for 1,4 mia.
EUR til rådighed for venturekapital- og vækstfonde, hvorved deres kapacitet til at investere i
SMV’er blev styrket. Dette indebærer et samarbejde med nye modparter under den nye fond, European Angels Fund, oprettelse af nye funds-of-funds
samt skabelse af et grundlag for samarbejde med
virksomhedsinvestorer.
Der blev indgået garantiforpligtelser for i alt 500 mio.
EUR og kreditforøgelsesforpligtelser for yderligere
500 mio. EUR. EIF-garantier til finansielle formidlere gør det lettere at skaffe låne- og leasingaftaler til
SMV’er ved brug af instrumenter med risikodeling
inden for de to EU-initiativer rammeprogrammet
for konkurrenceevne og innovation og JEREMIEinitiativet (Joint European Resources for Micro to
Medium Enterprises).

Den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress, som finansieres af EIB i fællesskab med
Europa-Kommissionen og forvaltes af EIF, hjælper
mikrovirksomheder og enkeltmandsvirksomheder, som ofte har vanskeligere ved at få adgang
til det traditionelle banksystem. Eftersom ni ud af
ti SMV’er er mikrovirksomheder med under ti ansatte, støtter denne mekanisme selvstændige og
indsatsen for at få folk ud af arbejdsløshed. I 2012
bragte EIF de samlede forpligtelser under dette
program op på over 100 mio. EUR og blev dermed
den vigtigste formidler af mikrofinansiering i EU.
Fonden ydede desuden fortsat teknisk bistand og
finansiel støtte gennem programmet for teknisk
bistand, JASMINE (Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe Technical Assistance).
Partnerskaber med medlemsstaterne og nationale
finansieringsinstitutioner, der fremmer SMV-finansiering, udgør en central del af EIF’s fokus på strategisk udvikling og det regionale erhvervsliv. I 2012
iværksatte EIF fire nye initiativer med en samlet investeringskapacitet på 420 mio. EUR.
T JEREMIE-initiativet støtter økonomisk udvikling
i udvalgte europæiske regioner, hvor SMV’er har
særlig vanskeligt ved at få adgang til finansiering.
Nationale og regionale myndigheder kan gennem
JEREMIE udnytte midler, der stilles til rådighed
af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
I 2012 forvaltede EIF 14 holdingfonde i 10 europæiske lande, med en samlet forvaltning af over
1,25 mia. EUR.

Hvad enten det drejer sig om
bioteknologi, laserteknologi
eller håndlavede produkter,
hjælper EIF små virksomheder
og mikrovirksomheder med at
vokse. I 2012 støttede Fonden
iværksættervirksomhed
og innovation med
tilvejebringelsen af i alt
12,3 mia. EUR ved at indgå
forpligtelser for 2,6 mia. EUR.
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Støtte til økonomisk og
social samhørighed
Lån til økonomisk svage regioner er med til at styrke den
sociale og økonomiske struktur i Unionen. Banken bidrager til
at maksimere udnyttelsen af offentlig finansiering for at
udfylde huller i krisetider. I 2012 ydede EIB lån for over
15 mia. EUR for at støtte projekter, der vil stimulere væksten
i EU’s økonomisk mindre udviklede regioner.
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Støtte
til økonomisk og social samhørighed

EIB har indgået forpligtelser for mindst
20 mia. EUR til en fælles handlingsplan til
30 mia. EUR, som skal fremme den økonomiske
genopretning og vækst i Central- og Sydøsteuropa.
Banken har i den forbindelse især fokus på
små virksomheder, vedvarende energi og
energieffektivitet, innovation
og konvergensprojekter.

D

en økonomiske krise har ramt EU’s økonomisk svage regioner særlig hårdt og medført større divergens. EIB træffer målrettede
foranstaltninger for at hjælpe dem tilbage til bæredygtig vækst. Dette prioriterede område tegner sig for næsten en tredjedel af EIB’s långivning
i EU. Hovedvægten lægges på finansiering af den
grundlæggende infrastruktur, der er nødvendig for
at tiltrække virksomheder og skabe arbejdspladser.
Dette sker primært gennem projekter, der forbedrer bymiljøet og fremskynder integrationen af afsidesliggende regioner ved at opbygge transeuropæiske net, støtte SMV’er og fremme innovation
og kompetenceudvikling.

Et løft til økonomisk svage regioner
EU’s solidaritet med de mindre gunstigt stillede regioner kommer til udtryk gennem regionalpolitikken. Den tager sigte på at mindske de store økonomiske, sociale og territoriale forskelle mellem de
forskellige regioner i Europa. Europa-Kommissionen fastlægger prioriteterne og bestemmer, hvilke
regioner der kan modtage støtte.
Kommissionen har næsten 350 mia. EUR til rådighed under strukturfondene og Samhørighedsfonden, primært i form af tilskud, til gennemførelse
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Warszawas pendlere har fået større
komfort med de nye, mere effektive tog,
som er indkøbt med støtte fra EIB. Banken
støtter fornyelse af rullende materiel og
relaterede infrastrukturer.

af regionalpolitik i perioden 2007 – 2013. Disse
midler er målrettet fremme af økonomisk vækst
og jobskabelse ved f.eks. at forbedre transportforbindelser til fjerntliggende regioner, styrke små
og mellemstore virksomheder (SMV’er) i ugunstigt
stillede områder, investere i et renere miljø og
forbedre uddannelse og kompetenceudvikling.
I egenskab af EU’s bank supplerer Banken Kommissionens finansiering af investeringer i regionerne
med EIB-lån. Der findes ikke en eneste region i EU,
som ikke har modtaget EIB-lån.

Skræddersyede produkter til udnyttelse
af strukturfonde
Rammelån ydes til finansiering af investeringsprogrammer, der indeholder flere delprojekter, enten
i en enkelt sektor eller i flere sektorer. De gennemføres sædvanligvis af enheder inden for den offentlige sektor på enten nationalt, regionalt eller
lokalt plan og udføres over en årrække. Rammelån
anvendes mest til investeringer i infrastrukturer
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inden for vedvarende energi og energieffektivitet, transport eller byfornyelse. I 2012 bidrog EIBrammelån til en samlet værdi af 3,7 mia. EUR til at
støtte vigtige investeringer i hele EU.
EU’s strukturfonde har til formål at mindske regionale forskelle i indtægt, velstand og muligheder, men der ydes kun strukturmidler, hvis de lokale myndigheder først forpligter sig til at bidrage
med egne midler. Under krisen har nogle offentlige myndigheder haft svært ved at finansiere deres
eget bidrag, hvilket har bremset investeringer, der
kunne øge væksten.
En særlig form for rammelån, lån i forbindelse
med strukturprogrammer, er blevet et vigtigt instrument under krisen. EIB-lån i forbindelse med
strukturprogrammer er med til at udfylde dette hul ved at finansiere en del af bidraget fra de
nationale budgetter til investeringer i en række
prioriterede projekter, som understøttes af tilskud fra EU’s strukturfonde. Præfinansieringen
af disse bidrag spiller en central rolle i indsatsen
for at stabilisere investeringsstrømmen og sikre
vækst og beskæftigelse. Således hjælper Banken

Støtte
til økonomisk og social samhørighed

Lån til de lande,
der er særlig hårdt
ramt af krisen, har
medvirket til at sikre
fortsatte offentlige
investeringer.

også disse regioner med at udnytte de EU-midler, der er til rådighed. I 2012 beløb lån i forbindelse med strukturprogrammer sig til omkring
2,1 mia. EUR og skabte mulighed for vigtige inves
teringer i lande som Cypern, Portugal, Ungarn og
Slovenien.

Tilpasning til særlige omstændigheder
Lån til de lande, der er særlig hårdt ramt af krisen,
har medvirket til at sikre, at der fortsat investeres
inden for den offentlige sektor. Her spiller EIB en
central rolle ved at øge adgangen til finansiering,
begrænse mangel på likviditet og tilbyde rådgivning til støtte for strukturreformer.
I Grækenland beløb de samlede udbetalinger på
lån – dvs. finansiering til realøkonomien – sig til
over 900 mio. EUR i 2012. EIB fokuserer i Grækenland på økonomiske og sociale infrastrukturer
samt mindre virksomheder. I 2012 blev der givet
tilsagn om 705 mio. EUR til projekter på energi- og
uddannelsesområdet samt til SMV’er. En særlig ga-

rantifond for SMV’er blev oprettet og taget i brug
i 2012 som en del af EIB-Gruppens særlige indsats for at frigøre midler til små virksomheder og
forbedre deres adgang til finansiering. Fonden er
Grækenlands, Europa-Kommissionens og EIB’s fælles initiativ. Den blev oprettet ved brug af 500 mio.
EUR i ubrugte strukturfondsmidler til Grækenland
og vil gennem partnerbanker garantere EIB-lån på
op til 1 mia. EUR til SMV'er. Små virksomheder er
også centrale drivkræfter for Grækenlands eksport.
Med henblik på at støtte en økonomisk genopretning baseret på eksport har EIB oprettet nye produkter inden for handelsfinansiering til SMV’er til
en værdi af 500 mio. EUR.
I Portugal nåede det finansielle bidrag, som blev
ydet i 2012, op på omkring 740 mio. EUR, og EIB
indgik låneaftaler til en værdi af over 870 mio. EUR
og fik ved hjælp af innovative teknikker frigjort
yderligere nationale og EU-investeringer. Banken
ydede desuden en særlig indsats ved oprettelsen
af en statsgarantiportefølje på op til 2,8 mia. EUR,
som baner vejen for yderligere 1 mia. EUR til nye
forretninger i fremtiden.
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Fælles handlingsplan for vækst
i Central- og Sydøsteuropa
EIB spiller en central rolle i virkeliggørelsen af den
fælles handlingsplan for internationale finansielle
institutioner, der er målrettet mod vækst i Centralog Sydøsteuropa som en direkte respons på de
vedvarende virkninger af den økonomiske nedgang i
resten af Europa. Planen til 30 mia. EUR er udarbejdet
sammen med Verdensbankgruppen og Den
Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling
(EBGU), og da den blev lanceret i 2012, forpligtede
Banken sig til at yde mindst 20 mia. EUR.
Denne støtte vil være rettet mod prioriterede
områder som f.eks. SMV’er, vedvarende energi og
energieffektivitet, innovation og konvergens. Der
vil blive gjort en særlig indsats for at mobilisere
EU-tilskud, geare private og offentlige midler og
yde målrettet EIB-rådgivning til Bulgarien, Estland,
Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet,
Slovenien, Tjekkiet og Ungarn samt Albanien,
Bosnien–Hercegovina, Kosovo, Kroatien, Den Tidligere
Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro
og Serbien, som alle er alvorligt påvirket af krisen.

I Irland blev der i 2012 i alt udbetalt lån på over
530 mio. EUR. Banken støttede især vedvarende
energi og infrastrukturer for vand samt uddannelsesprojekter og mindre virksomheder. Der blev i alt
indgået låneaftaler for over 500 mio. EUR.

Hjælp til mindre gunstigt stillede
regioner
Foruden finansiering yder EIB teknisk bistand, der
skal hjælpe de nyeste medlemsstater med at udnytte struktur- og samhørighedsfondene effektivt.
Sammen med Europa-Kommissionen har EIB udviklet flere instrumenter, der kombinerer EIB-finansiering med EU-budgetmidler.
Som eksempel kan nævnes JASPERS-initiativet (Joint
Assistance to Support Projects in European Regions). JASPERS forvaltes af EIB og medsponsoreres af
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Europa-Kommissionen, Den Europæiske Bank for
Genopbygning og Udvikling og den tyske Kreditanstalt für Wiederafubau Bankengruppe. Initiativet yder
teknisk bistand til lande, der modtager tilskud fra
EU’s strukturfonde, for at hjælpe dem med at forbedre kvaliteten af de større projekter, der skal fremlægges med henblik på at opnå finansieringstilskud fra
EU’s struktur- og samhørighedsfonde. Siden det blev
startet i 2006, er i alt 226 JASPERS-støttede projekter
i 12 lande blevet godkendt med investeringer for næsten 39 mia. EUR – heraf over 10 mia. EUR alene i 2012.

Fremme af grænseoverskridende
regionalt samarbejde
Nogle regioners problemer kan bedst løses gennem et samarbejde med naboregionerne. Det er
det, Europa-Kommissionen kalder det europæiske

Støtte
til økonomisk og social samhørighed

 
JASPERS – rådgivning om

infrastrukturprojekter til nye
EU-medlemsstater

	Joint Assistance to Support Projects in
European Regions (EIB, Europa-Kommissionen,
Den Europæiske Bank for Genopbygning og
Udvikling og KfW Bankengruppe)
 JESSICA – støtte til byudvikling
	Joint European Support for Sustainable
Investment in City Areas (EIB, EuropaKommissionen og Europarådets Udviklingsbank)
 
JEREMIE – fleksibel SMV-finansiering
	Joint European Resources for Micro-toMedium Enterprises initiative (EIF og
Europa-Kommissionen)
 
JASMINE – skræddersyet rådgivning til

mikrofinansieringsinstitutioner

Joint Action to Support MicroFinance Institutions in Europe (EIF og
Europa-Kommissionen).

territoriale samarbejde. EU’s strukturfonde tilskynder til et tæt samarbejde mellem regionerne om
spørgsmål af fælles interesse. EIB støtter også regionale initiativer med deltagelse af både medlemsstater og partnerlande.
I Østersøregionen støtter EIB projekter i Danmark,
Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Sverige
og fem delstater – Bundesländer – i Tyskland (Berlin, Brandenburg, Hamborg, Mecklenburg-Vorpommern og Slesvig-Holsten) samt Island, Norge og Rusland. Der fokuseres på at gøre regionen
miljømæssigt bæredygtig, konkurrencedygtig og
tilgængelig og på at fremme risikoforebyggelse.
I 2012 støttede Banken dette initiativ med ca. 64
forretninger i Østersøregionen, der omfattede en
samlet långivning på 7,7 mia. EUR.

te af fælles mål i Bulgarien, Rumænien, Slovakiet,
Slovenien, Tjekkiet, Tyskland (Baden-Württemberg
og Bayern), Ungarn og Østrig samt Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Montenegro, Serbien, Moldova
og Ukraine. I 2012 støttede Banken omkring 83 forretninger i Donauregionen med et samlet lånebeløb på 7,5 mia. EUR.

Donaustrategien omfatter investeringer til støt-
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Beskyttelse
af miljøet –
finansiering af klimatiltag
Banken er en af de største långivere til klimatiltag. Alene i 2012
stillede den finansiering på over 13 mia. EUR til rådighed. EIB støtter
EU’s mål om kulstoffattig og klimarobust vækst både i og uden for
EU. Som finansiel hovedaktør, der støtter innovative rene
teknologier, har Banken forpligtet sig til at fungere
som katalysator for investeringer.
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Beskyttelse
af miljøet – finansiering af klimatiltag

E

IB støtter EU’s mål om at gøre den europæiske økonomi langt mere klimavenlig inden
2050 ved at gå endnu længere end de fastsatte mål for 2020 om at reducere drivhusgasemissioner med 20 %, at have 20 % vedvarende energi
i energiforsyningen samt at reducere energiforbruget med 20 %. En af nutidens største globale udfordringer er helt klart at skabe en økonomi baseret
på lave CO2-emissioner.

Et samfund med lave CO2-emissioner vil medføre
udvikling af banebrydende teknologier og vil skabe
nye grønne arbejdspladser. Ifølge Europa-Kommissionen vil der kunne skabes 1,5 mio. nye arbejdspladser inden 2020. Der følger også andre fordele med:
Europa bliver mindre afhængig af importeret energi,
vi får lavere energiregninger, mindre luftforurening
og øget mobilitet. Denne overgang til en mere ressourceeffektiv og intelligent økonomi er afgørende
for, at Europa kan bevare sin konkurrenceevne.
Klimaforandringer kræver også, at samfundet tilpasser sig. Derfor har EIB’s rådgivning og finansiering i forbindelse med projekter, der fremmer
klimarobusthed, stor betydning for projekternes
bæredygtighed på langt sigt.
EIB’s finansielle støtte til innovative klimatiltag kanaliseres primært gennem långivning til områder
som vedvarende energi, energieffektivitet, bæredygtig transport, vandforsyning, forvaltning af
oversvømmelser samt skovbrug. Klimahensyn indgår i alle Bankens aktiviteter, f.eks. ved at fremme
anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi.
Desuden er der udviklet innovative finansielle instrumenter, der kan bære en højere finansiel risiko,
ofte i samarbejde med Europa-Kommissionen, men
også med internationale organisationer. Et godt
eksempel er initiativet ”Bæredygtig energi til alle”,
som blev lanceret i samarbejde med FN i 2012.

Vores CO2-fodspor minimeres
Siden 2009 har Banken været involveret i et treårigt pilotinitiativ, hvor EIB-projekters CO2-fodspor

måles i alle sektorer for i højere grad at kunne se resultaterne med hensyn til emissioner og besparelser. Banken afsluttede dette pilotarbejde i 2012 og
analyserede de indsamlede emissionsdata for endnu et år: 71 projekter blev medtaget i initiativet. De
repræsenterede investeringer på i alt 55 mia. EUR,
hvoraf 21 % finansieres af EIB. Disse EIB-investeringer skønnes at ville udlede 7,5 mio. t CO2–ækvivalenter årligt. De samlede årlige emissionsbesparelser fra disse EIB-investeringer skønnes at være
2,1 mio. t CO2-ækvivalenter.

Finansiering målrettet mod
emissionsreduktion
EIB-lån til vedvarende energi og effektiv energiudnyttelse bidrager direkte til reduktion af drivhusgasemissioner. Støtten til disse formål udgjorde
4,4 mia. EUR i 2012.
EIB er den førende finansieringskilde inden for
vindenergi i EU. I de senere år har Banken især
øget finansieringen til vindmølleparker på land
og offshore-vindmølleparker. Alene i 2012 finansierede EIB 10 vindmølleparkprojekter med lån
på 1,4 mia. EUR. Disse projekter er pr. definition
store, langsigtede og teknisk krævende investeringer. EIB er derfor en naturlig partner for denne
sektor, både hvad angår finansiering og teknisk
ekspertise. Af de samme årsager finansierer Banken solenergiprojekter, både anlæg, der anvender koncentreret solkraft, og solcelleanlæg. I 2012
blev der indgået aftaler om ni solenergiprojekter
til et samlet lånebeløb på 425 mio. EUR. Teknologien bliver med hvert projekt stadig mere effektiv
og innovativ.
Energieffektivitetshensyn indgår i alle Bankens
projekter. Investeringer, der er direkte rettet
mod energieffektivitet, forventes at øge effektiviteten yderligere. EIB’s finansiering til disse
projekter dækker både forsyningssiden, f.eks.
kraftvarme og fjernvarme, og efterspørgselssiden, primært isolering af offentlige og private
bygninger.
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Større klimarobusthed
Tidlige tilpasningsforanstaltninger til konsekvenserne af klimaforandringer er mere effektivt og mindre
omkostningskrævende end nødforanstaltninger, der
hastes igennem. Disse hensyn, også kaldet klimarobusthed, indgår i alle EIB’s projekter. Specifikke projekter, der bidrager til øget klimarobusthed og tilpasning til ændrede vejrforhold, blev i 2012 finansieret
med lån på i alt næsten 1 mia. EUR.
Mange af Bankens aktiviteter vedrørende skovbrug
er tilpasningsforanstaltninger. Skove kan f.eks. medvirke til at forhindre jorderosion og oversvømmelser, ligesom de har en gavnlig effekt på biodiversitet,
jordfrugtbarhed og forvaltning af afvandingsområder. Desuden kan de fungere som såkaldte kulstofdræn, der regulerer det globale klima. Disse
aktiviteter foregår primært i EU, men også i vækstøkonomier, i tæt samarbejde med Europa-Kommis
sionen og internationale finansieringsinstitutioner.
De hyppigere ekstreme vejrforhold har alvorlige indvirkninger på adgangen til og kvaliteten af
ferskvandsressourcer, hvilket skaber vandrelaterede naturkatastrofer som tørke og oversvømmelse. EIB er den største lånefinansieringskilde til den
globale vandsektor. Et andet vigtigt mål, foruden
tilpasning til klimaforandringer, er integreret forvaltning af vandressourcer. F.eks. har EIB i Sydafrika ydet støtte til vandforsyningen i byen Durban
og ved den nordlige kyst i form af tre lån, der skal
bidrage til at finansiere bygningen af en dæmning
og et ledningssystem samt vandforsyning, som inden 2025 skal dække 5,5 mio. menneskers behov
for vand i regionen.

EIB’s finansielle støtte til
innovativ klimaindsats
kanaliseres primært gennem
långivning til områder
som vedvarende energi,
energieffektivitet, bæredygtig
transport, vandforsyning,
forvaltning af oversvømmelser
og skovbrug.
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Beskyttelse
af miljøet – finansiering af klimatiltag

Specialiserede fonde og initiativer
EIB har et særligt ansvar for at bidrage til finansiering
af klimarelaterede projekter i tider med stramme
budgetter. Som katalysator for klimainvesteringer
arbejder Banken sammen med den offentlige og
private sektor på en række initiativer med henblik
på at skaffe finansiering. Den har desuden udviklet
egenkapitalfonde og karbonfonde for at kunne yde
yderligere støtte til projekter inden for vedvarende
energi og energieffektivitet. Banken arbejder opstrøms
sammen med initiativtagere til projekter ved at yde
teknisk bistand til projektudviklingen. Samtidig
forvalter og deltager den i flere andre initiativer
med relation til energi og klimaforandringer:

 
Den Europæiske 2020-fond for Energi, Klimaæn
dringer og Infrastruktur (Margueritefonden) har
til formål at stimulere infrastrukturinvesteringer
til gennemførelse af EU-politikker vedrørende
klimaforandringer, energiforsyningssikkerhed
og transeuropæiske net.

 
Den Grønne Vækstfond yder finansiering,
herunder lån, egenkapital og teknisk bistand, til
energieffektivitet og vedvarende energiprojekter
i Sydøsteuropa.

 
Bæredygtig energi til alle (SE4All) sigter mod at
give almen adgang til moderne energiydelser
og fordoble både den samlede forbedring
i energieffektivitet og andelen af vedvarende
energi i det samlede energimix inden 2030.

 
NER300-initiativet er verdens største finansie
ringsprogram for demonstrationsprojekter inden
for kulstofopsamling og –lagring samt innovative
teknologier i forbindelse med vedvarende energi.

 
Althelia Climate Fund er et banebrydende forslag,
der blev fremsat i 2012 til støtte af bæredygtig
arealudnyttelse og bevaring af primærskov.

 
EIB’s klimabevidsthedsobligationer tilvejebringer
midler for at støtte långivning til vedvarende energi
og energieffektivitet. Siden 2007 har EIB rejst
1,7 mia. EUR med klimabevidsthedsobligationer.
Alene i 2012 blev der med disse obligationer rejst
omregnet 350 mio. EUR.
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Støtte

til udvikling af grønne byer

Som en del af indsatsen for at udvikle
bæredygtige byer ydede EIB støtte til
sporvejene i Montpellier, som i 2012 blev
udvidet fra to til fire linjer.

En vigtig del af EIB's aktiviteter
i byområder består i at gøre byerne
grønne og bæredygtige. Miljøvenlig
offentlig transport er af central
betydning for bæredygtige byer.
I 2012 udgjorde EIB's långivning til
bæredygtige byer over 8 mia. EUR.

7

5 % af alle europæere bor i byer, og ca. 85 %
af EU’s BNP skabes i byområderne. Hovedstadsområderne er centrum for innovation og
økonomisk vækst, og det er her, de fleste arbejdspladser, virksomheder og højere læreanstalter er
samlet. De er imidlertid også arnested for store
problemer med social samhørighed og miljømæssig bæredygtighed. Byerne står for 80 % af Europas
energiforbrug og 80 % af drivhusgasemissionerne.
Derfor er byerne også nødt til at finde løsninger
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på nogle af tidens store udfordringer som f.eks.
forurening og emissioner, og de skal sikre, at infrastrukturerne følger trit med byudviklingen.

Bæredygtige byer
EIB's långivning i byerne fokuserer på byfornyelses- og bysaneringsprojekter, som medvirker til at
skabe bæredygtige samfund ved at forbedre de
fattigste områder i byerne. Banken sigter mod at
forbedre udnyttelsen af knappe jordressourcer,
støtte kommunale investeringer i modernisering
af offentlige faciliteter samt beskytte kulturarven.
I 2012 blev ca. 2,4 mia. EUR anvendt til byfornyelse
og –sanering samt sundhedsprojekter.
European Local Energy Assistance (ELENA) er et
fælles initiativ fra EIB og Europa-Kommissionen,
som bistår lokale og regionale myndigheder i forberedelsen af projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi, således at de har større

Beskyttelse
af miljøet – finansiering af klimatiltag

I de seneste fem år har EIB
været med til at finansiere
projekter i forbindelse med:

32 metroer
4 bybaner
48 sporveje
48 jernbaner og
27 højhastighedsjernbaner

25 mio.

Ca.
mennesker i EU benytter
dagligt et EIB-finansieret
offentligt transportmiddel.

chance for at tiltrække ekstern finansiering. ELENAinitiativet dækker en andel af udgifterne til den tekniske bistand, som er nødvendig for at forberede,
gennemføre og finansiere investeringsprogrammet.
I 2012 blev der indgået aftaler om teknisk bistand til
modtagere inden for ELENA for 12 mio. EUR, hvilket
bringer de samlede forpligtelser op på 37 mio. EUR.

Støtte til bæredygtig transport
EIB’s støtte til bæredygtig transport rækker vidt,
fra opførelse, udvidelse og renovering af offentlige transportinfrastrukturer til cykelstier og gangstier samt elektriske køretøjer. Desuden fremmer
Banken udviklingen af renere og mere sikre køretøjer ved at støtte forskning i og udvikling af energieffektive løsninger og lavemissionsløsninger. De
projekter, der støttes af Banken, bidrager til at forbedre luftkvaliteten, mindske støjforureningen,
øge sikkerheden, forbedre energieffektiviteten og
begrænse drivhusgasemissioner.

Paris indfører som den første storby i Europa
en omfattende infrastruktur med elbiler,
der kan lejes af alle. Med lån på 75 mio. EUR
bidrager EIB til at gøre den franske
hovedstad grøn.

JESSICA for byer
Joint European Support for Sustainable Investment
in City Areas (JESSICA) er et fælles initiativ fra
Europa-Kommissionen, EIB og Europarådets
Udviklingsbank. Det bistår med fordelingen af EU’s
strukturfondsmidler og gør det muligt at anvende
disse midler til finansiering af indtægtsskabende
byprojekter gennem de såkaldte byudviklingsfonde.
EIB rådgiver om den bedste udnyttelse af midlerne
og tilbyder vejledning til forvaltningen af disse. Ved
udgangen af 2012 var der bestilt i alt 75 JESSICAevalueringsundersøgelser og indgået aftaler om
18 holdingfonde for i alt 1,7 mia. EUR i 54 regioner.
Antallet af byudviklingsfonde steg til 37 i slutningen
af 2012 med et samlet beløb på ca. 1,4 mia. EUR.
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I 2013 fejrer EIB 50 års
udlånsforretninger i de
afrikanske lande syd for
Sahara.

EIB’s aktiviteter i hele verden
understøtter EU's udenrigspolitiske
mål. Banken bidrager gennem de
projekter, den finansierer, til vækst
og beskæftigelse uden for EU’s
grænser. I egenskab af EU-bank er
EIB en naturlig partner for EuropaKommissionen og Tjenesten for EU’s
Optræden Udadtil ved
finansieringen af projekter, der
støtter EU’s politiske mål uden for
Unionen. I 2012 nåede EIB’s
långivning i resten af verden op på
ca. 7,4 mia. EUR.
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7,4 mia.
EUR

Långivning uden
for EU efter region







Udvidelseslande
Middelhavslandene
Østlige nabolande
Afrika, Vestindien og Stillehavet
Asien
Latinamerika

Støtte
til bæredygtig vækst uden for EU

Støtte
til bæredygtig
vækst uden for EU

S

tørstedelen af Bankens finansielle forretninger uden for Unionen udføres i henhold til en
EU-budgetgaranti, der er opstillet i eksterne
mandater for de forskellige regioner i verden: førtiltrædelseslande, sydlige og østlige nabolande og
partnerlande i Asien, Latinamerika og Sydafrika.
Mandaterne vedrørende EIB’s forretninger i disse
regioner gælder frem til 2013, og garantien omfatter i alt 29 mia. EUR i perioden 2007-2013. Heraf er
långivning på 2 mia. EUR afsat til klimatiltag samt
til de sydlige middelhavslande til støtte af politiske
reformer i kølvandet på det arabiske forår. Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet
vil i 2013 drøfte mandatet for den næste periode
(2014-2020). Da Banken arbejder inden for en EUbudgetgaranti, kan den geare EU-midler på en omkostningseffektiv og fleksibel måde og således øge
den udenrigspolitiske effekt.

Finansieringen inden for disse rammer kommer fra
EU-landenes budgetter gennem Den Europæiske
Udviklingsfond samt fra EIB's egne midler.
I egenskab af EU-bank er EIB en naturlig partner for
Europa-Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil ved finansiering af projekter, der
støtter EU’s politiske mål uden for Unionen. Projekter, der finansieres af Banken, skaber konkrete resultater og gør en forskel i folks hverdag.

Finansiering og ekspertise til lande, der
ønsker at tiltræde EU

I alle disse regioner støtter Banken projekter, der
bidrager til større vækst og jobskabelse. Dette sker
gennem tilvejebringelse af finansiering og teknisk bistand til udvikling af den lokale private sektor, til sociale og økonomiske infrastrukturer samt
klimaprojekter.

Långivning til førtiltrædelseslande er et vigtigt instrument, der kan bringe dem nærmere målet om
et EU-medlemskab. Udvidelsen af EU kræver inves
teringer, der sætter disse lande i stand til at tilpasse
sig til den europæiske økonomiske og sociale model og til EU’s standarder. I 2012 udgjorde långivningen til lande, der ønsker at tiltræde Unionen,
3,1 mia. EUR. Långivning til Kroatien, som tiltræder
EU i juli 2013, beløb sig til 300 mio. EUR .

Udlånsmandatet vedrørende Afrika, Vestindien og
Stillehavet (AVS-landene) og De Oversøiske Lande og Territorier (OLT) hører under Cotonouaftalen, som definerer EU’s forbindelser med disse
partnerlande. Aftalen blev sidst fornyet i 2010.

I 2012 ydede investeringsrammen for Vestbalkan
støtte til små og mellemstore virksomheder, klimaforandringsinitiativer og andre prioriterede
områder. Gennem dette initiativ, som blev oprettet i 2009 i fællesskab af Europa-Kommissionen,
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EIB støtter det første store solenergiprojekt
i Nordafrika med finansielle forpligtelser
på i alt 300 mio. EUR. Solenergianlægget
i Ouarzazate i Marokko vil producere
elektricitet til over
en halv million mennesker.

EIB, EBGU og Europarådets udviklingsbank, samles
tilskudsmidler for at geare lån til finansieringen af
prioriteret infrastruktur i Vestbalkan. Ved udgangen
af 2012 havde initiativet ydet 279 mio. EUR i tilskud
til over 138 projekter, som derefter har tiltrukket investeringslån til en værdi af over 7,7 mia. EUR fra
internationale finansieringsinstitutioner. Heraf er
der indgået låneaftaler for 2,3 mia. EUR.

Støtte til EU’s østlige og sydlige
nabolande
At sikre bæredygtig vækst og jobskabelse i de sydlige middelhavslande (Algeriet, Egypten, Gaza/
Vestbredden, Israel, Jordan, Libanon, Marokko,
Tunesien og snart også Libyen) prioriteres højt af
Banken, som allerede er den førende offentlige finansielle institution i regionen og spiller en vigtig
rolle i Deauvillepartnerskabet, som blev oprettet
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for at støtte den demokratiske og økonomiske
overgang i kølvandet på det arabiske forår. EIB
indgik låneaftaler til en værdi af knap 1,7 mia.
EUR i 2012 for at fremme udviklingen af den
private sektor og fremskynde infrastrukturprojekter i Middelhavslandene.
Banken opretholdt suspensionen af EIB-långivning og teknisk bistand til Syrien i hele 2012 på
baggrund af EU’s beslutning om at indføre sanktioner mod styret.
I de østlige nabolande (Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan og Rusland) støttede EIB især små virksomheders adgang til
finansiering og strategiske infrastrukturprojekter med lån på over 900 mio. EUR i 2012. Bankens
finansieringsordning for østlige partnerlande stiller yderligere finansiering til rådighed til lån, der
bidrager til at støtte EU-investeringer i regionen,
især europæiske virksomheders investeringer.

Støtte
til bæredygtig vækst uden for EU

I forbindelse med Kampalavandprojektet arbejdede EIB
sammen med sine partnere
under initiativet om gensidig
tillid med henblik på at skaffe
bedre vandbehandling og
drikkevandsforsyning til de
2,5 mio. indbyggere i Ugandas
hovedstad foruden adgang til
rent og sikkert drikkevand til
yderligere 400 000 mennesker.

Partnerskaber med andre
Partnerskaber med andre er et vigtigt element
i Bankens aktiviteter, især uden for EU. EU-tilskud
kombineres i stigende grad med EIB-långivning for
at opnå bedre projektresultater. Banken deltager
også aktivt i EU-platformen for eksternt samarbejde
og udvikling, der blev oprettet for yderligere at øge
virkningen af EU's eksterne samarbejdsaktiviteter.
Dette vil bidrage til at geare begrænsede finansielle
ressourcer til gavn for EU’s partnerlande og forbedre
udviklingseffektiviteten.
EIB og Den Europæiske Bank for Genopbygning og
Udvikling (EBGU) samarbejder jævnligt om i fællesskab at yde finansiel støtte til projekter i de østlige nabolande. Dette samarbejde bliver udvidet til også at
omfatte aktiviteter i de sydlige middelhavslande. EIB
undertegnede ligeledes i 2012 et aftalememorandum
med Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil, EuropaKommissionen og EBGU om projekter, som hører under partnerskabet mellem EU og Rusland for modernisering, og øgede således samarbejdet i denne region.
EIB har ligeledes et tæt samarbejde med det franske udviklingsagentur Agence Française de Développement og den tyske offentlige bank Kreditanstalt für Wiederaufbau under initiativet om

gensidig tillid, hvor en af de deltagende institutioner tager styringen under vurderingen af de enkelte samfinansierede projekter. Dette strømliner de
administrative procedurer for projektets initiativtager og reducerer transaktionsomkostningerne. Pilotfasen blev gennemført med et vellykket resultat
i 2012 med 14 medfinansierede projekter i landene
syd for Sahara samt i Mellemøsten og Nordafrika,
og i begyndelsen af 2013 blev der vedtaget operationelle retningslinjer. Initiativet om gensidig tillid
gør finansieringen til støtte af EU’s politikker mere
effektiv og gør EU-investeringer mere synlige.

Resultaterne måles for at opnå en mere
målrettet effekt
EIB arbejder hen imod en mere effektorienteret rapportering og en øget overvågning i forbindelse med
forretningerne uden for EU. I 2012 lancerede Banken
pilotfasen af udmøntningen af de nye rammer for
resultatmåling, som vurderer og måler den udviklingsfremmende virkning på grundlag af standardindikatorer. Disse rammer vil måle de beskæftigelsesmæssige og skattemæssige virkninger af finansierede
projekter samt energieffektivitet, CO2-fodspor, miljømæssige og sociale garantier og effekterne på virksomhedsledelsen for projekter i den private sektor.
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En solid
finansiel partner
I over 50 år har EIB været en
solid finansiel partner, som
understøtter EU's mål. Banken
er en kilde til stabilitet i urolige
tider. I 2012 besluttede EIB’s
ejere at forhøje Bankens kapital
for dermed at give mulighed
for yderligere investeringer, der
kan skabe beskæftigelse og
økonomisk vækst i Europa.

E

IB er finansielt autonom. Bankens kapital er
tegnet af EU's 27 medlemsstater, som er dens
ejere. Landenes bidrag til EIB's kapital beregnes på grundlag af hvert lands økonomiske vægt
ved dets tiltrædelse af EU. I 2012 traf EIB’s ejere den
historiske beslutning at næsten fordoble Bankens
indbetalte kapital med en forhøjelse på 10 mia.
EUR. Herved får Banken mulighed for at yde yderligere långivning på op til 60 mia. EUR over en treårig periode til økonomisk bæredygtige projekter i
hele EU. EIB øger dermed sin samlede långivning til
ca. 200 mia. EUR i perioden 2013-2015 og bidrager
således med den investeringsmæssige del af en koordineret EU-respons på krisen.
EIB’s finansielle styrke kan tilskrives kvaliteten af
dens aktiver, en sund virksomhedsledelse, forsigtig
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risikostyring, fortsat rentabilitet og stærk likviditet. Disse faktorer tilsammen sikrer, at Banken fortsat kan drage fordel af en fremragende
kreditværdighed.
Regnskabet ultimo 2012, der tager højde for den
kommende kapitaltilførsel, viste en betydelig stigning i Bankens kapitaldækning – forholdet mellem Bankens kapital og aktiver – som var 23 % pr.
ultimo 2012. Kvaliteten af aktiverne var fortsat høj
med en andel af værdiforringede lån på næsten
nul procent (0,3 %) af den samlede udlånsportefølje ved årets udgang. Nettooverskuddet nåede
op på 2,7 mia. EUR og afspejlede de seneste års rekordstore udlånsniveau.

En solid finansiel partner

5%

4%

34%

57%

Fordelingen af EIB’s
obligationsemissioner
efter region





Europa
Asien
Mellemøsten og Afrika
Nord,- Syd- og Mellemamerika

Verdens største
supranationale låntager
Banken er verdens største
multilaterale låntager og
långiver. I 2012 rejste den 71
mia. EUR på de internationale
kapitalmarkeder.

B

ankens finansielle styrke betyder, at den kan
låne til meget fordelagtige priser. Bankens
udlånskunder drager fordel af dens låntagningsbetingelser, ikke mindst da EIB ikke har til formål at maksimere sit overskud. Til trods for volatile
markedsforhold, som blev negativt påvirket af den
ugunstige økonomiske situation i en stor del af
Europa, rejste Banken 71,3 mia. EUR på de internationale kapitalmarkeder i 2012, heri indgik en præfinansiering for 2013 .
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Virksomhedsledelse
i EIB

EIB's vedtægtsmæssige organer
Styrelsesrådet cbestår af ministre, der er 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 revisions
udvalget. Styrelsesrådet holder møde en gang
om året.
Werner Hoyer har været formand for EIB siden den
1. januar 2012. Han er EIB’s syvende formand, siden
Banken blev grundlagt i 1958. Werner Hoyer har tidligere været viceudenrigsminister i Forbundsrepublikken Tyskland med ansvar for europapolitik og
medlem af den tyske Bundestag.
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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 traktaten og vedtægterne såvel som med
styrelsesrådets almindelige retningslinjer. Medlemmerne udnævnes for et tidsrum af fem år, der kan
fornys, og er kun ansvarlige over for Banken.
Bestyrelsen består af 28 medlemmer. De 27 medlemsstater og Europa-Kommissionen udpeger hver
et medlem. Antallet af suppleanter er fastsat til
18, hvilket betyder, at nogle medlemsstater udpeger fælles suppleanter. Med henblik på at øge bestyrelsens faglige ekspertise på visse områder kan
bestyrelsen ved selvsupplering desuden 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

Virksomhedsledelse i EIB

EIB er den eneste offentlige bank, der udelukkende ejes af
de 27 medlemsstater. Som en del af EU arbejder Banken for
at bidrage til vækst og beskæftigelse i EU og understøtter
Unionens politiske mål i alle sine aktiviteter.

tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer og
repræsenterer mindst 50 % af den tegnede kapital.
Bestyrelsen holder møde ti gange om året.
Direktionen er Bankens udøvende kollegiale fuldtidsorgan. Den består af ni medlemmer og arbejder under formandens ledelse og bestyrelsens
kontrol.
Direktionen fører tilsyn med Bankens løbende forretninger, ligesom den forbereder og drager omsorg for udførelsen af bestyrelsens beslutninger.
Medlemmerne udnævnes for et tidsrum af seks år,
der kan fornys, og er kun ansvarlige over for Banken. Direktionens medlemmer holder møde en
gang om ugen under formandens ledelse. I henhold til Bankens vedtægter er formanden også bestyrelsesformand. De fire største ejere – Frankrig,
Tyskland, Italien og Det forenede Kongerige – har
permanent plads i direktionen.

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. Udvalget består af seks medlemmer, der udnævnes for et tidsrum af seks regnskabsår i træk. Mandaterne kan
ikke fornys.
Revisionsudvalget kontrollerer, 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. Resultaterne af dets arbejde i det forløbne år
tilgår styrelsesrådet sammen med bestyrelsens
årsberetning.

Medlemmer af direktionen fra venstre mod højre: Simon Brooks, Anton Rop, Mihai Tanasescu, Pim van Ballekom, Wilhelm Molterer,
Magdalena Álvarez Arza, Dario Scannapieco, Philippe de Fontaine Vive og Werner Hoyer
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EIB vil gerne takke følgende initiativtagere og leverandører for de fotografier, som er anvendt i denne beretning:
© Sandvik, © CERN, AWS, MicroStart, Communauté d'Agglomération de Montpellier, © Port of Rotterdam, Conseil
régional de Bretagne, © Caroline Ablain, © Walney windfarm, © Autolib – Pascal Anziani, © EirGrid, Demis Sport,
Itsa Bagel, Vigrad, Millennium Bcp, © Warszawska Kolej Dojazdowa, © EDPR Margonin Windfarms, © Metro do Porto
S.A., © JASPERS, © Moma Titanium, © KfW.
Layout: EIB GraphicTeam.
Trykt af Imprimerie Jouve på MagnoSatin-papir med blæk baseret på vegetabilske olier. Papiret er certificeret efter
Forest Stewardship Councils principper og består af 100 % nye træfibre (deraf mindst 50 % fra velforvaltede skove).

36

Aktivitetsberetning

2012

2 012 A k t i v i t e t s b e r e t n i n g

EIB-Gruppen består af
Den Europæiske Investeringsbank og
Den Europæiske Investeringsfond

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
15, avenue John Fitzgerald Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 (+352) 24 85 – 1
5 (+352) 24 85 – 81301
www.eif.org – U info@eif.org

www.eib.org

© EIB – 03/2013 – QH-AO-13-001-DA-C – ISBN 978-92-861-1738-1 – ISSN 1831-3787 – doi:10.2867/19112 – EIB GraphicTeam

Aktivitetsberetning

2012

