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Van schone energie in Estland tot drinkwater in Lesotho 
of een beter ziekenhuis in Kroatië: de Europese Investe-
ringsbank verbetert ieder jaar de levens van miljoenen 
mensen. 

Als de klimaatbank van Europa helpen we de wereld te 
voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs en de wereld-
doelen voor duurzame ontwikkeling van de VN. We willen 
ervoor zorgen dat er in de komende tien jaar € 1 biljoen 
wordt geïnvesteerd in klimaatprojecten.

Sinds 1958 hebben we duizenden projecten in meer dan 
160 landen ondersteund met leningen en deskundig ad-
vies. We investeren in de toekomst van Europa door nauw 
samen te werken met de Europese Commissie en vele an-
dere instellingen. 

Als ’s werelds grootste en groenste multilaterale krediet-
gever helpen we economieën floreren, banen creëren 
en gelijkheid bevorderen. We beoordelen ons werk aan 
de hand van de mate waarin het bijdraagt aan de maat-
schappij, want met elke investering worden levens ver-
beterd.  



In Rijeka, Kroatië, maakt het nieuwe ziekenhuis voor 
moeder en kind het leven van 600 000 mensen 
eenvoudiger. Het ziekenhuis ontving een lening van 
de EIB, gekoppeld aan adviesdiensten van de EIB en 
de Europese Commissie.



Onze impact in 2019

€ 280 miljard  aan investeringen ondersteund door 
EIB-activiteiten

€ 72,2 miljard  gefinancierd door de EIB-Groep

1 095 projecten ondertekend

€ 50,3 miljard  opgenomen op obligatiemarkten 

Meer dan € 25 miljard  financiering voor kleinere bedrijven

Meer dan € 19 miljard  voor klimaatactie

Meer dan € 16 miljard  voor de bescherming van het milieu 

Meer dan € 14 miljard  voor het stimuleren van innovatie

4,4 miljoen banen behouden bij kleine bedrijven

10 miljoen  mensen drinken veiliger water 

12 miljoen  mensen krijgen betere 
gezondheidszorg 

7,4 miljoen  huishoudens aangesloten op het 
stroomnet 

117 miljoen  mensen met een betere mobiele 
verbinding 

631 miljoen  extra ritten met het openbaar 
vervoer

1,7 miljoen  mensen die minder 
overstromingsrisico lopen

5,1 miljoen  m² energiezuinige gebouwen



De door de EIB in 2019 gesteunde 
projecten leveren straks 13 177 MW 
energie, genoeg om 7,4 miljoen 
huishoudens van stroom te voorzien.



Klimaat
Het klimaat vormt de grootste uitdaging voor onze ge-
neratie. Het is bepalend voor het welzijn en de levensver-
wachting van onze kinderen. Onze klimaat- en energie-
doelen zijn grensverleggend binnen en buiten Europa. In 
de nabije toekomst gaan we stoppen met het ondersteu-
nen van fossiele brandstoffen en zullen we de helft van 
onze investeringen besteden aan klimaatactie en duur-
zaamheid.

We helpen de gevolgen van klimaatverandering voor 
kwetsbare gemeenschappen te bestrijden door biodiver-
siteit te beschermen en duurzame landbouw te stimule-
ren. Daarnaast beschermen we natuurlijke hulpbronnen 
en werken we aan een veiliger milieu voor toekomstige 
generaties. Alles wat we doen, doen we met het klimaat 
in gedachten. Elk door ons gesteund project voor innova-
tie, kleine bedrijven of infrastructuur moet voldoen aan 
onze klimaatdoelen. 



Met steun van de EIB levert het Estse 
Elcogen efficiënt opgewekte en schone 
elektriciteit op basis van brandstofcellen 
aan een breed publiek.



Innovatie  
Innovatie houdt Europa concurrerend en creëert hoog-
waardige banen. Dankzij de EIB-Groep kunnen Europese 
bedrijven ultramoderne technologie voortbrengen. We 
zetten vernieuwende ideeën om in zakelijke successen.

De Bank ondersteunt grootschalig onderzoek, maar 
ook kleine, specialistische ondernemingen. Onze inves-
teringen in sectoren als telecommunicatie, luchtvaart, 
geneesmiddelen en digitalisering werken als een kwali-
teitskeurmerk waarmee aanvullende financiering vanuit 
de private sector wordt aangetrokken.

We ondersteunen vele fasen van innovatie. Dankzij de 
leningen van de Bank kunnen universiteiten onderzoeks-
faciliteiten opzetten of uitbreiden, en kunnen start-ups 
meer personeel aannemen en hun apparatuur verbete-
ren. We dragen bij aan de vorming van ideeën die de we-
reld leefbaarder maken.



In Italië ondersteunt een baanbrekend 
project tussen de EIB en Unicredit honderden 
innovatieve bedrijven die worden geleid door 
vrouwen. 



Inclusie
De Bank biedt uiteenlopende financiële producten tegen 
gunstige voorwaarden. Onze kredietverlening richt zich 
op zowel de publieke als de private sector. We stimule-
ren kleine bedrijven en jonge mensen. We ondersteunen 
vrouwelijke ondernemers door hen toegang te geven tot 
leningen en leidende posities. We maken het ook voor 
mensen met lagere inkomens, zelfstandig ondernemers 
en micro-ondernemingen mogelijk om financiering en 
zakelijk advies te krijgen. We zorgen ervoor dat niemand 
achterblijft.

Een krediet van de EIB bedraagt nooit meer dan de helft 
van de kosten van een project. Op die manier werken 
we als katalysator voor private financiering, waardoor er 
meer in projecten wordt geïnvesteerd. Daarnaast bieden 
we technische bijstand om het succes van een project te 
garanderen.



Een ontwikkelingsproject van de EIB 
in Lesotho, Afrika, zorgt voor schoon 
drinkwater en sanitaire voorzieningen voor 
300 000 mensen in een groot deel van het 
laagland.



Duurzaamheid  
De EIB haalt geld op door obligaties uit te geven op de 
internationale kapitaalmarkten. Vanwege onze uitsteken-
de kredietstatus kunnen we geld ophalen tegen gunstige 
tarieven. Dit voordeel geven we door aan klanten.  

Onze kapitaalmarktexperts creëerden en ontwikkelden 
de markt voor groene en duurzame obligaties. Inmiddels 
zijn we de grootste supranationale emittent van groe-
ne obligaties. Deze obligaties dragen bij aan duurzame 
energie, energiebesparing, schoon water en sanitaire 
voorzieningen. We zorgen ervoor dat duurzame financie-
ring werkt. 



Betrokkenheid
We zijn transparant over al onze activiteiten en leggen 
daarover verantwoording af. Door onze strenge milieu- 
en sociale normen zijn we een uitstekende partner. Onze 
medewerkers zijn hooggekwalificeerd, betrokken en di-
vers, met onder hen economen, ingenieurs, financiële 
analisten en klimaatspecialisten die dagelijks samenwer-
ken met lokale deskundigen, instellingen en overheden 
overal ter wereld. 



Kijk voor meer informatie over ons aanbod   
op www.eib.org/products.

Europese Investeringsbank 
UU  info@eib.org

www.eib.org
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De EIB-Groep bestaat uit de Europese Investeringsbank 
(EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF).

De EIB is de bank van de Europese Unie. De EIB is mon-
diaal gezien de grootste multilaterale geldnemer en 
kredietgever. De EIB is gevestigd in Luxemburg en heeft 
daarnaast een groot netwerk van plaatselijke en regiona-
le kantoren binnen en buiten Europa. 

Het EIF ondersteunt kleine bedrijven door ervoor te zor-
gen dat zij betere toegang hebben tot financiering, zowel 
in Europa als in een aantal landen buiten Europa. Het EIF 
ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, garan-
ties en microfinancieringsinstrumenten om innovatie en 
werkgelegenheid te bevorderen.
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