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D’EIB OP EE BLÉCK
D’Europäesch Investitiounsbank (EIB) ass d’Kreditinstitutioun vun der 
Europäescher Unioun – mir sinn d’Bank vun der Europäescher Unioun. Mir sinn 
déi gréisst multilateral Finanzinstitutioun vun der Welt an ee vun de gréisste 
Finanzdéngschtleeschter fir de Klimaschutz.

Zanter hirer Grënnung am Joer 1958 huet d’EIB iwwer eng Trillioun Euro 
a  Projeten an Europa a  Länner weltwäit investéiert. Obwuel Klimaschutz 
een Deel vun eisem Handelen ass, konzentréiere sech eis Aktivitéiten op 
déi follgend Schwéierpunktberäicher: Klima an Ëmwelt, Entwécklung, 
Innovatioun Qualifikatiounen, kleng a  mëttel Entreprisen, Infrastruktur 
an Zesummenaarbecht.

Den Europäeschen Investitiounsfong, deen zum EIB-Grupp gehéiert, ass dorop 
spezialiséiert, kleng a mëttel Entreprisë mat Finanzéierunge fir Entreprenertem, 
Wuesstem, Innovatioun, Fuerschung an Entwécklung, Beschäftegung 
a regional Entwécklung ze ënnerstëtzen.

D’EIB schafft mat aneren EU-Institutiounen zesummen, fir d’europäesch 
Integratioun ze fërderen, d’Entwécklung an der Europäescher Unioun ze 
fërderen an d’EU-Politik ze ënnerstëtzen. Dës Aarbecht erstreckt sech iwwer 
Europa eraus: D’EIB ass an iwwer 160 Länner aktiv a verbessert all Joer d’Liewe 
vu Millioune vu Mënsche bannent der Europäescher Unioun a weltwäit.

D’Vernetzung war am Laf vun eiser Geschicht d’Häerzstéck vun der Aarbecht 
vun der EIB. D’EIB-Investitiounen a  ganz Europa bréngen d’EU-Länner méi 
no zesummen. Duerch EIB Global, déi 2022 gegrënnt gouf, fir d’Wierkung 
vun eiser Entwécklungsfinanzéierung ze erhéijen, droe mir zur Bewältegung 
vun de globalen Erausfuerderunge bäi a  schafe Wuesstem a  Chancen op 
alle Kontinenter.





An enger Zäit, an der de Wäert vum Multilateralismus a  Fro gestallt gëtt, 
erënnert d’Aarbecht vun der EIB stänneg un d’Kraaft vun integréierten 
europäesche Beméiungen.

Mat der Ausbreedung vu COVID-19 stoung d’Welt virun onmëttelbare 
gesondheetlechen Noutfäll. Et gouf dréngende Bedarf, en Impfstoff 
a Léisungen ze fannen, fir d’Ausbreedung vum Virus ze begrenzen. D’EIB huet 
d’Entwécklung a  Produktioun vu COVID-19-Impfstoffer finanzéiert an aner 
Moossnamen am Gesondheetswiese bannent der Europäescher Unioun 
erhieflech ënnerstëtzt. Dozou gehéiert och d’Finanzéierung vun der COVAX-
Initiativ, déi e fairen a gläichberechtegten Zougang zu COVID-19-Impfungen 
an alle Länner vun der Welt garantéiere soll.

Méi kleng Entreprisë si besonnesch staark vun der Pandemie betraff, ënner 
anerem opgrond vun zäitweilege Schléissungen, a well se tendenziell iwwer 
méi geréng Boergeldreserve verfügen, op déi se zeréckgräife kënnen. Den 
EIB-Grupp huet weesentlech zu de Moossname vun der EU bäigedroen, fir 
d’wirtschaftlech Auswierkunge vun der Kris op d’europäesch Entreprisen 
an d’Wirtschaft anzedämmen. Den Europäesche Garantiefong, dee vun der 
EIB ageriicht gouf, soll bis zu 200 Milliarden Euro mobiliséieren, fir klengen 
a mëttleren Entreprisë bei der Bewältegung vun der Kris ze hëllefen. 

Als weltwäit gréisste multilaterale Prêtgeeber ënnerstëtzt d’EIB d’Wirtschaft 
beim Opbléien, bei der Schafung vun Aarbechtsplazen a bei der Fërderung vu 
Gläichberechtegung an Nohaltegkeet. Mir schaffe mat ëffentlechen a private 
Partner zesummen a moossen eisen Erfolleg dorun, wéi staark eis Aarbecht der 
Gesellschaft hëlleft an d’Liewe fir d’Mënsche verbessert, déi se beréiert.

D’EIB ass den ëmweltfrëndlechste multilaterale Prêtgeeber: Als EU-Klimabank 
dréit d’EIB duerch hir weltwäit Moossnamen dozou bäi, d’Verflichtunge vum 
Paräiser Ofkommes – dem internationale Klimaschutzofkommes – an den Ziler 
fir nohalteg Entwécklung vun de Vereenten Natiounen ze erfëllen. Eng Trillioun 
Euro gouf fir Investitiounen an d’Klima- an ekologesch Nohaltegkeet an den 
nächsten zéng Joer zougesot.



un Investitiounen, déi duerch 
EIB-Aktivitéiten ënnerstëtzt ginn

fir nei Prêten ënnerzeechent

u Finanzéierunge fir 
nohalteg Energie an 
nohalteg Ressourcen

un insgesamt mobiliséierten 
Investitiounen

op Obligatiounsmäert 
bereetgestallt

un 
EIB-Grupp-Finanzéierungen

u Finanzéierunge fir 
méi kleng Entreprisen

Aarbechtsplazen a klengen 
Entreprisen ze erhalen

fir Innovatioun, digitaalt an 
Humankapital ze fërderen

360 
Milliarden 

Euro

4,8 
Trilliounen 

Euro

95,86 
Milliarden 

Euro

65,4 
Milliarden 

Euro

55,26 
Milliarden 

Euro

Iwwer 45 
Milliarden

15,38 
Milliarden 

Euro

4,5 
Milliounen

20,70 
Milliarden 

Euro
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Leit, déi méi séchert 
Waasser drénken

nei Abonnente mat 
5G-aktivéierten Déngschter

Mënschen, déi vu verbesserte 
Gesondheetsdéngschter, dorënner 
COVID-19-Impfstoffer profitéieren

Stéit, déi mat Stroum 
versuergt kënne ginn

zousätzlech Faarte 
mat ëffentlechen 
Transportmëttel

Stroumgeneratiounskapazitéit, 
99,7 % aus erneierbaren 

Energien

Mënschen, déi vun enger 
verbesserter Infrastruktur 

profitéieren

Mënsche mat reduzéiertem 
Héichwaasserrisiko

u Prête fir d’Ënnerstëtzung 
vun Entreprisen, déi vun der 

COVID-19-Pandemie betraff sinn

346 
Milliounen

826 000

10  
Millioune

94,3 
Millioune

783  
Millioune

8,1  
Millioune

6,8 
Milliounen

11 400  
MW

33,26 
Milliarden 

Euro

Tëschent 2012 an 2021 huet sech 
d’EIB‑Finanzéierung baussent der Europäescher 
Unioun op insgesamt 71,92 Milliarden Euro belaf, 
dovu 26,15 Milliarden Euro an Afrika

https://www.eib.org/en/about/key-figures




ËNNERSTËTZUNG 
FIR D’UKRAIN
D’EIB steet den ukraineschen Autoritéiten an der ukrainescher Bevëlkerung zur 
Säit. Se ënnerstëtzt eng onofhängeg Ukrain.

Als Deel vun enger koordinéierter EU- an internationaler Reaktioun op dës 
Kris hu mir finanziell Ënnerstëtzung iwwer de Solidaritéitspak fir d’Ukrain 
mobiliséiert, fir der Regierung vun der Ukrain ze hëllefen, hiren dréngende 
Liewensbedarf ze decken. Doriwwer eraus schafft d’EIB an Zesummenaarbecht 
mat der Europäescher Kommissioun dorun, weider Finanzéierungsmëttel 
bereetzestellen, fir datt d’Regierung vun der Ukrain weiderhi wichteg 
ëffentlech Déngschtleeschtunge fir d’Bierger, déi am Land bliwwe sinn, 
erbrénge ka fir sécherzestellen, datt Liewensmëttel, medezinesch Versuergung 
a  Brennstoffer weiderhi verfügbar bleiwen, wärend gläichzäiteg Transport, 
Energie, Stadentwécklung an digital Projete gestëtzt ginn.

D’EIB huet ausserdeem e  4-Milliarden-Euro-Programm fir d’Joeren 2022 
an 2023 ugekënnegt, fir Stied a  Regiounen an den EU-Memberstaaten 
dobäi ze hëllefen, den dréngenden Investitiounsbedarf ze decken an 
d’Erausfuerderunge vun der Opnam an Integratioun vu Krichsflüchtlingen aus 
der Ukrain ze bewältegen. Den neien EIB-Programm déngt der Finanzéierung 
vun der Entwécklung vu wichtege sozialen Infrastrukture fir d’Bereetstellung 
vun ëffentlechen Déngschtleeschtunge fir Flüchtlingen, inklusiv Wunnengen, 
Schoulen, Spideeler a Spillschoulen.

D’EIB schafft weiderhi mat europäesche Partner zesummen, fir weider 
Méiglechkeete fir d’Ënnerstëtzung vun der Ukrain an den ukrainesche 
Flüchtlingen ze erfuerschen.

http://www.eib.org/ukraine




COVID- 9
D’EIB war u viischter Front bei der weltwäiter Reaktioun vun der Europäescher 
Unioun op d’COVID-19-Pandemie an huet sech mat internationalen 
Organisatioune wéi der Weltgesondheetsorganisatioun an dem Internationale 
Kannernoutfallfong vun de Vereenten Natiounen zesummegeschloss, fir direkt 
Moossnamen ze ergräifen.

D’Noutfallhëllef vum EIB-Grupp huet klengen a  mëttleren Entreprisen an 
innovative Start-uppen et erméiglecht, trotz extreemer Onsécherheet ze 
investéieren. Mir rechnen domat, 200 Milliarden Euro u Finanzmëttel mat eisem 
Europäesche Garantiefong ze mobiliséieren an domat liewensfäeg Entreprisen 
ze ënnerstëtzen, déi opgrond vun der Pandemie ze kämpfen haten. 

D’EIB huet och d’Entwécklung an de Kaf vu COVID-19-Impfstoffer, Léisungen 
zur Begrenzung vun der Ausbreedung vum Virus an aner Projeten am 
Beräich vun der ëffentlecher Gesondheet am Zesummenhang mat der 
COVID-19-Kris matfinanzéiert.

D’EIB huet déi däitsch Entreprise 
BioNTech mat 100 Milliounen Euro 

bei der Entwécklung vum éischte 
COVID‑19‑Impfstoff ënnerstëtzt.

http://www.eib.org/covid-19


Wärend der Pandemie huet d’EIB den italieenesche 
Start‑up Eggtronic finanzéiert, deen en 
energiespuerende Stroumwandler erfonnt huet. 
Opgrond vun hirer héijer Energieeffizienz, hunn 
d’Stroumwandlere vun Eggtronic e vill méi klengen 
CO2‑Foussofdrock ewéi vergläichbar Apparater.



KLIMA AN ENERGIE
De Klimawandel ass déi gréisst global Erausfuerderung vun eiser 
Generatioun. D’Erreeche vun de Klimaziler bestëmmt d’Wuelbefannen an 
d’Liewenserwaardung vun eise Kanner. D’Klima- an Energieziler vun der EIB 
setzen an Europa an doriwwer eraus nei Moossstief. Mir ënnerstëtze keng 
Projete mat fossille Brennstoffer méi an investéiere bis 2025 50 % vun eisen 
Investitiounen a Klimaschutz an Nohaltegkeet.

D’Operatioune vun der EIB beschleunegen de grénge Wuesstem an 
d’Dekarboniséierung vun de Vollekswirtschaften. Mir konzentréieren eis 
op Energieeffizienz an erneierbar Energien, déi esouwuel dozou bäidroen, 
CO₂-Emissiounen ze reduzéieren ewéi och eis Energiesécherheet ze stäerken. 
All eis Moossnamen droen zu engem nohaltege sozialen a  wirtschaftleche 
Wuesstem bäi.

D’EIB-Investitioune befaasse sech och mat den Auswierkunge vum 
Klimawandel op gefäerdet Bevëlkerungsgruppen, schützen d’biologesch Vilfalt 
a fërderen eng nohalteg Landwirtschaft. Mir erhalen d’natierlech Ressourcen 
a maachen d’Ëmwelt fir zukünfteg Generatioune sécher. Jiddwer Projet, deen 
d’EIB ënnerstëtzt, sief et fir Innovatioun, kleng Entreprisen oder Infrastruktur, 
muss mat eise Klimaziler an Aklang bruecht ginn.

https://www.eib.org/climate




INNOVATIOUN
Innovatioun hält Europa wettbewerbsfäeg a  schaaft héichwäerteg 
Aarbechtsplazen. D’EIB ënnerstëtzt sëlleg Innovatiounsphasen an ënnerstëtzt 
Iddien zur Verbesserung vum Liewensstandard.

Mir ënnerstëtze grouss Fuerschungs- an Entwécklungsentreprisen 
esouwéi kleng, spezialiséiert Entreprisen. Eis Investitiounen a  Secteure wéi 
Telekommunikatioun, Loftfaart, Medezin an Digitaliséierung sinn e Gütesigel, 
deen zousätzlech privat Finanzéierunge fir dës Projeten unzitt. Den EIB-Grupp 
erméiglecht et europäeschen Entreprisen, modernst Technologien ze schafen 
an ze entwéckelen. 

Mat EIB-Krediter bauen an erweideren Universitéiten hir 
Fuerschungsariichtungen a  Start-uppen erhéijen hir Mataarbechter 
a  verbesseren hir Ausrüstung. Mat der Ënnerstëtzung vun der EIB ginn 
innovativ Iddien zu Entrepriseerfolleger.

D’EIB huet Anaconda, eng Spuenesch 
Pionéierentreprise ënnerstëtzt, déi eng 

wirtschaftlech Behandlung entwéckelt huet, 
mat där Dokteren no engem Schlag Liewe retten 

a Behënnerunge reduzéiere kënnen.

https://www.eib.org/innovation




INTEGRATIOUN
D’EIB ënnerstëtzt kleng Entreprisen a jonk Mënschen an och Entrepreneschen, 
andeem se hinnen Zougang zu Prêten a  Féierungspositioune bitt. Mir 
erméiglechen et akommesschwaache Bevëlkerungen, Selbstännegen 
a  Klengstentreprisen, Finanzéierungs- an Entrepriseberodung ze kréien fir 
sécherzestellen, datt hir Projeten erfollegräich sinn.

Mir léinen net méi ewéi d’Halschent vun de Käschte vun engem Projet. 
D’Bedeelegung vun der EIB soll als Katalysator fir eng méi staark Bedeelegung 
vum private Secteur déngen an d’Investitiounen an e Projet erhéijen.

D’EIB ass e féierende Prêtgeeber fir kleng 
Entreprisen an de westleche Balkanstaaten an 

ënnerstëtzt bal 30 000 Entreprisen an eng 
hallef Millioun Aarbechtsplazen. Als Resultat 

vun eiser Aarbecht hu méi ewéi 1 800 Schoulen 
a Serbie méi séier Internetverbindungen a besser 

digital Ausrüstung, esoudatt Schoulmeeschtere 
wärend der Pandemie de Schüler doheem 

Fernunterrecht ubidde konnten. 





NOHALTEGKEET
D’EIB bréngt Geld op, andeem se Obligatiounen op den internationale 
Kapitalmäert emittéiert. Eis excellent Bonitéit erméiglecht eis et, 
Mëttel zu gudden Zënssätz ze sammelen an dës Virdeeler ginn un 
d’Clientë weiderzeginn.

D’Kapitalmaartexpertë vun der EIB hunn déi gréng an nohalteg 
Obligatiounsmäert geschaf an entwéckelt. Mir sinn de gréisste supranationalen 
Emittent vu gréngen Obligatiounen, déi erneierbar Energien, Energieeffizienz, 
proppert Waasser a Sanitärversuergung ënnerstëtzen.

http://www.eib.org/investor_info




EIB GLOBAL
EIB Global, d’Entwécklungsabteilung vun der EIB, gouf 2022 gegrënnt, fir 
d’Wierkung vun eiser Entwécklungsfinanzéierung ze erhéijen. D’EIB huet an 
de leschten zéng Joer (2012 – 2021) méi ewéi 70 Milliarden Euro baussent der 
Europäescher Unioun investéiert an all Joer Milliarden un Investitiounen aus 
dem private Secteur mobiliséiert. EIB Global verstäerkt d’Wierkung vun der 
EIB, andeem se sech op lokalem Niveau beweegt a op d’lokal Gemeinschaften, 
Entreprisen an Institutiounen op der ganzer Welt zougeet.

D’EIB wäit hir Ënnerstëtzung fir lokal Mikrofinanzinstitutiounen a Regiounen 
aus, an deene Mënschen dacks keen Zougang zu Banken hunn. Wa Mënsche 
Krediter kréien, beschäftegen Entreprisë méi Aarbechtneemer, Frae ginn 
onofhängeg, d’Verdreiwung gëtt reduzéiert a  Stéit kënne sech aus der 
Aarmut befreien.

Kleng Entreprisen am Kongo hu wärend der 
Pandemie Prêten zu engem fairen Zënssaz vun 

der EIB kritt an net zu de ganz héijen Tauxe vun 
informelle Kreditgeeber, fir dësen Entreprisen an 

hire Gemengen ze hëllefen.

http://www.eib.org/global


D’Verfügbarkeet vun der Branchenexpertis vun der EIB op lokalem Niveau 
gëtt erhéicht an eist Wëssen an eis Erfarung gi mat lokale Partner gedeelt. 
Mir bidden onofhängeg Berodung, déi op den Erfarungen aus der Aarbecht 
a  sëllege Länner a  Secteuren opbaut. Dës Berodungsdéngschter kënnen 
d’Finanzéierungsprodukter vun der EIB begleeden, awer och onofhängeg vun 
enger Finanzéierung ugebuede ginn.

De Klimawandel, d’COVID-19-Pandemie an aner Krisen erfuerderen, 
datt d’Milliarden, déi mir mat eisen internationalen an nationale 
Partnerbanken investéieren, duerch d’Grënnung vun neie Partnerschaften 
an d’Zesummenaarbecht mat anere globale Finanzinstitutiounen an 
Trillioune verwandelt ginn. Am wichtegsten ass, datt d’Bedeelegung 
vun der EIB d’Bedeelegung vum private Secteur fërdert, wat zu neien 
Investitiounsniveaue féiert.

Eleng d’Entwécklungslänner brauche méi ewéi 2 Milliarden Euro zousätzlech 
järlech Investitiounen, fir d’UN-Ziler fir nohalteg Entwécklung an d’Ambitioune 
vum Paräiser Ofkommes zur Bekämpfung vum Klimawandel ze erreechen.

Als EU-Klimabank ënnerstëtzt d’EIB den Europäesche Gréngen Deal, 
d’Konzept vun der Europäescher Unioun fir sécherzestellen, datt hir 
Klima-, Energie-, Verkéiers- a  Steierpolitik d’Zärgasemissioune bis 2030 
ëm mindestens 55 % reduzéiert gëtt. D’Europäesch Unioun mécht awer 
nëmmen 10 % vun de globalen Emissiounen aus, esoudatt d’EIB Global 
dozou bäidréit, d’Dekarboniséierungsbeméiunge vun der EU iwwer hir 
Grenzen eraus auszewäiten an e globale Gréngen Deal ze ënnerstëtzen.

EIB Global ass e wichtege Alliéierte vun der Europäescher Kommissioun an hirem 
300-Milliarde-Programm Global Gateway, dee Projeten ënnerstëtzt, déi d’global 
a regional Vernetzung an de Beräicher Digitales, Klima, Verkéier, Gesondheet, 
Energie a Bildung verbesseren. Entwécklungskrediter a Finanzpartnerschafte 



beschleunegen de Wuesstem, maache ländlech Gebidder méi dichteg, Stied 
méi innovativ a stäerke Vollekswirtschaften.

D’Aarbecht vun EIB Global ënnerstëtzt Länner, déi versichen, d’Gläichstellung 
vun de Geschlechter ze verbesseren a Fraen op der Aarbechtsplaz ze stäerken, 
andeem se Partnerschafte mat vu Frae geféierten Entreprisen aginn, déi an 
d’Zukunft investéieren. Mir hëllefe Millioune vu Mënschen, déi keen Zougang 
zu propperem Waasser, Stroum, Impfstoffer, gudder Gesondheetsversuergung 
an ugemoossenen Offallbehandlungssystemer hunn.





VERFLICHTUNG
D’EIB ass transparent a  géintiwwer den EU-Bierger fir all hir Aktivitéite 
rechenschaftsflichteg. Eis Ëmwelt- a  Sozialstandarde maachen eis zu engem 
excellente Partner fir déi Organisatiounen am ëffentlechen a private Secteur, 
mat deene mir zesummeschaffen. Eis Mataarbechter sinn héichqualifizéiert, 
engagéiert a  ënnerschiddlech. Se ëmfaassen Ekonomen, Ingenieuren, 
Finanzanalysten a  Klimaspezialisten, déi all Dag mat lokalen Experten, 
Institutiounen a Regierungen op der ganzer Welt zesummeschaffen.

http://www.eib.org/cr
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D’EIB-Grupp besteet aus der Europäescher Investitiounsbank (EIB) an dem 
Europäeschen Investitiounsfong (EIF).

D’EIB ass d’Bank vun der Europäescher Unioun. Se ass de gréisste multilaterale 
Kreditneemer a  Kreditgeeber vun der Welt. D’EIB huet hire Sëtz zu Lëtzebuerg 
an verfüügt iwwer en Netzwierk vu lokalen a  regionale Büroen an Europa an 
doriwwer eraus.

Den EIF ënnerstëtzt kleng Betriber, andeem en hiren Zougang op Finanzéierungen an 
Europa an an enger Rëtsch Länner baussent Europa verbessert. Den EIF konzipéiert an 
entwéckelt Venture Capital a Wuesstemskapital, Garantien a Mikrofinanzinstrumenter 
fir d’Innovatioun an d’Beschäftegung ze fërderen.

EIB Global ass den internationalen Entwécklungsaarm vun der EIB. Se gouf 2022 
gegrënnt a setzt hire joerzéngtelaangen Engagement an de Beräicher Entwécklung, 
Klimaschutz, innovativ Investitiounen, Nohaltegkeet an nei Weeër fir d’Ënnerstëtzung 
vun den Mënschen op der ganzer Welt fort.
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