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ACCEPTERET
UDFORDRING

EIB, EU’s bank, er verdens største multilaterale långiver og 
låntager udtrykt i volumen og stiller finansiering og ekspertbi-
stand til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojek-
ter, der bidrager til at fremme EU’s politiske mål. EIB-Gruppen 
består af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den 
Europæiske Investeringsfond (EIF).

 

De operationelle planer for EIB og EIF for 2017-2019 fastsætter 
målene og de prioriterede områder for Banken og Fonden på 
mellemlangt sigt.

EIB forventer at indgå aftaler for 74-76 mia. EUR om året. EIF 
forventer årligt at indgå forpligtelser for 9,6-10,4 mia. EUR i 
egenkapital, securitisation og inkluderende finansieringer og 
garantier.

Mål pr. politikområde

Banken koncentrerer sin virksomhed om fire primære offent
lige politiske mål, der er bedst egnede til at støtte vækst, 
beskæftigelse og konkurrenceevne.

Alle tal for 2016 i denne brochure er ureviderede og foreløbige på tidspunktet for offentliggørelsen  

  Samtidig med at EU skal stræbe efter at styrke sin økonomiske 
konkurrenceevne og øge investeringerne i innovation, bør vi også 

fejre vores succeser og den innovationskapacitet, som Europa fast-
holder på mange områder, lige fra medicin til rumteknologi og fra 

kemoteknik til højteknologisk maskinteknik. .

Elina Kamenitzer,  
EIB’s afdelingschef vedrørende udlån til 

virksomheder i Tyskland og Norden

Forskning og innovation

Mere end nogensinde før afhænger vækst og fremgang i Eu
ropa af yderligere forbedring af vores kompetencer, styrkelse 
af vores kundskaber og evnen til at omsætte disse kompetencer 
og kundskaber til nye produkter og tjenesteydelser. For at 
bevare konkurrenceevnen er det nødvendigt med højt kvalifi
cerede personer og øget investering i videnskab, teknologi og 
innovation, navnlig i private virksomheder i mid capsektoren. 

Tre centrale teknologier forventes at have den mest vidtræk
kende effekt:    Digital teknologi 
   Bioteknologi 
    Materialevidenskab 

Innovation inden for bioøkonomi

Den samlede omsætning inden for landbrug/bioøkonomi 
anslås til ca. 2 billioner EUR og tegner sig for ca. 22 mio. jobs, 
eller 9 % af EU’s samlede arbejdsstyrke (i 2013), størstedelen i 
land og kystområder. Investeringer her fremmer bæredygtig 
og ressourceeffektiv produktion og brug af vedvarende res
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sourcer fra land, fiskeri og akvakultur. Landbrug/bioøkonomi 
har også potentiale til at støtte EU’s omstilling til en cirkulær 
økonomi. 

Forskning og innovation i energi

For at kunne opfylde langsigtede energi og klimamål kræves 
der nye teknologier, der ikke på nuværende tidspunkt er kom
mercielt tilgængelige, samt mere intelligente og yderst effek
tive måder at anvende energi på. 

2016: 13,5 mia. EUR 
2017-2019: 15,2 mia. EUR pr. år

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Opbygning af en effektiv infrastruktur
2016: 19,7 mia. EUR 
2017-2019: 19,1 mia. EUR pr. år

Energi
•  Sikring af konkurrencedygtig og sikker forsyning: Invest

ering i EUprojekter af fælles interesse såsom investeringer i 
energinet. 

•  Energieffektivitet: EFSI har givet Banken mulighed for at ud
vide sin støtte til næsten energineutrale bygninger, der frem
mer nye byggestandarder, som vil blive normen efter 2021. 

•  Omstilling til uafhængighed af fossile brændstoffer: Ud over 
energiproduktion er der også behov for betydelige invest
eringer i elektricitetsnet med henblik på at integrere vedvaren
de energikilder, øge energilagringskapaciteten samt moder
nisere og gøre elektricitetsdistributionsnettene intelligente.

Transport og mobilitet
Energieffektiv og renere transport med lav CO2-emission 

Transportsektoren tegner sig for 32 % af det samlede energifor
brug i Europa. Den er også ansvarlig for 20 % af EU’s samlede 
drivhusgasudledninger og er en væsentlig bidragyder til luft 
forurening – navnlig i byområder. Vores initiativer omfatter: 
  Støtte til køb af nye skibe eller forbedringer af eksisterende 

med teknologi, der gør skibsfarten mere miljøvenlig
 Investeringer i lufttrafikstyring
  Fremme af udbredelsen af køretøjer, som anvender alterna

tive brændstoffer 
  Styrkelse af bestræbelserne på at indføre offentlige vognpark

er med lav eller nulemission i byer og landområder. 

Strategisk transportinfrastruktur 

EIB prioriterer mindre udviklede områder og fokuserer på mang
lende forbindelser, flaskehalse ved langdistancetrafik, sam
funktion mellem grænseovergange og forbindelsespunkter for 
passagerer, der skal skifte mellem forskellige transportformer. EIB 
er også i stand til at yde støtte til regionale flyselskaber og kon
trollerede leasingselskaber samt ikketranseuropæisk transport
netinfrastruktur af strategisk vigtighed. 

Mobilitet til Europas byer 

I mange byer har øget efterspørgsel efter transport skabt en 
uholdbar situation: stærk trafiktæthed, dårlig luftkvalitet, støj
forurening og høje niveauer af CO2emissioner. De samlede om
kostninger på grund af trafiktæthed i europæiske byer anslås 
til 100 mia. EUR, eller 1 % af EU’s årlige BNP. Banken finansierer 
investeringer i intelligente transportsystemer og teknologi, der 
kan levere bedre og mere relevant rejseinformation til trans
portbrugere, bedre trafikstyring og mere effektiv drift. 

Bymæssig og regional udvikling og udbygning 

Långivningen vil fokusere på byfornyelse, miljøinfrastruktur, 
ressourceeffektivitet, intraregional tilgængelighed, socialt bo
ligbyggeri og øget inklusion, afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer, øget modstandsdygtighed i samfund og 
regioner, som gør dem i stand til at håndtere eller tilpasse sig 
uventede udfordringer såsom migration eller jordskælv, og 
mere intelligent udvikling ved brug af innovation og ny teknologi. 

Sundhed
Mens størstedelen af finansieringen forventes at gå til forbedring 
af hospitalsinfrastruktur, er det sandsynligt, at vi vil se en stigning 
i behovet for faciliteter til primære sundhedsydelser og bedre ud
dannelse af personale i sektoren.

Udvikling af infrastrukturen i landområder og 
støtte til landbrugsvirksomheder

Ved at yde støtte til infrastrukturen i landområderne og den 
biomassebaserede industri (med landbruget som en central 
aktør) vil der opnås mere langsigtet og mere balanceret bære
dygtig vækst i samfundene, idet det letter migrationspresset 
fra land til byområder og forbedrer fødevaresikkerheden. 

  Hvis vi afmærkede hvert eneste af de tiltag i den offentlige sektor, 
vi har finansieret i de seneste 10-15 år, på et kort, ville vi ikke se 

spredte, individuelle projekter, men hele systemer af veje, jernbaner, 
sporveje, rørledninger og sundhedsydelser eller uddannelsestilbud 

ville vokse frem for øjnene af os. De udgør dele af en logisk helhed.  

Rafal Rybacki, 

EIB’s afdelingschef vedrørende udlån til den offentlige sektor og 
infrastruktur i Polen og Baltikum

Cykelstier i Bologna finan-
sieret med et lån fra EIB til 
den italienske storby.

Angelita Rebello udvikler 
kræftbehandlinger i Paris finansieret af en 

fond, som EIF har investeret i.
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af hospitalsinfrastruktur, er det sandsynligt, at vi vil se en stigning 
i behovet for faciliteter til primære sundhedsydelser og bedre ud
dannelse af personale i sektoren.

Udvikling af infrastrukturen i landområder og 
støtte til landbrugsvirksomheder

Ved at yde støtte til infrastrukturen i landområderne og den 
biomassebaserede industri (med landbruget som en central 
aktør) vil der opnås mere langsigtet og mere balanceret bære
dygtig vækst i samfundene, idet det letter migrationspresset 
fra land til byområder og forbedrer fødevaresikkerheden. 

  Hvis vi afmærkede hvert eneste af de tiltag i den offentlige sektor, 
vi har finansieret i de seneste 10-15 år, på et kort, ville vi ikke se 

spredte, individuelle projekter, men hele systemer af veje, jernbaner, 
sporveje, rørledninger og sundhedsydelser eller uddannelsestilbud 

ville vokse frem for øjnene af os. De udgør dele af en logisk helhed.  

Rafal Rybacki, 

EIB’s afdelingschef vedrørende udlån til den offentlige sektor og 
infrastruktur i Polen og Baltikum

Cykelstier i Bologna finan-
sieret med et lån fra EIB til 
den italienske storby.

Angelita Rebello udvikler 
kræftbehandlinger i Paris finansieret af en 

fond, som EIF har investeret i.
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Der er stadig betydelige forskelle i adgangen til finansiering mel
lem EU’s medlemslande og i de lande, der er blevet mest berørt af 
finanskrisen. Mange SMV’er søger stadig bedre adgang til specifik 
finansiering, f.eks. fleksibel finansiering af driftskapital og egen
kapitallignende finansiering. Små lån, der hovedsageligt optages 
af mindre virksomheder, har typisk en højere rente, hvilket afspej
ler den relativt højere omkostning, der er forbundet med at yde 
lånet, og forskellige risikokarakteristika. 

EIB forventes at fokusere på centrale prioriteter, bl.a. innovation, 
ungdomsbeskæftigelse, støtte til internationalisering og klimatil
tag. Banken er især i øjeblikket i stand til at imødekomme finan
sieringsbehovene hos mange operatører inden for landbrugs og 
fødevareerhvervenes værdikæder.

Vand

Vandressourcer, drikkevand og spildevandsforvaltning har fort
sat afgørende betydning for Europas økonomi og miljøet. Fra 
vandforsyning til beskyttelse mod oversvømmelse er EU fortsat 
den største långiver i sektoren.

Affald

Øget investering i genanvendelse og energiudnyttelse fra affald  
 skaber miljømæssige fordele og klimafordele 
 bevarer naturressourcer og energi
 mindsker afhængigheden af importerede råvarer og  
 støtter jobskabelsen og den økonomiske vækst.

Banken vil fortsat støtte sådanne investeringer for at bidrage til 
EU’s omstilling til en cirkulær økonomi. Hvor det er berettiget, 
vil Banken også finansiere anlæg til behandling af restaffald, 
som er nødvendige for at opfylde målene for omdirigering af 
bioaffald fra deponeringsanlæg. 

Infrastrukturen i landdistrikter

Klimaforandringer har en væsentlig indvirkning på landbru
get og markedet for fødevarer. Navnlig jordens frugtbarhed, 
dyrkningsmønstre og tilgængeligheden af vandressourcer er 
berørt, hvilket derefter påvirker fødevaresikkerheden.  

EIB vil fortsat fremme investeringer i land og skovbrug, der 
er direkte målrettet afbødning af eller tilpasning til klima
forandringer og støtter offentlige miljøgoder som landska
ber, landbrugsjordens biodiversitet, klimastabilitet og større 
modstandsdygtighed over for naturkatastrofer. I landbrugets 
værdikæder vil EIB fortsat støtte ressource og energieffektive 
projekter, der bidrager til produktionen af varer, der er sundere, 
mere nærende og/eller sætter et mindre miljøaftryk. 

Strategiske mål for Den Europæiske 
Investeringsfond

EIF vil fastholde sit stærke fokus på at tilvejebringe risiko-
finansiering til små og mellemstore virksomheder (SMV’er) 
og små mid cap-virksomheder i Europa. Efter den planlagte 
udvidelse af EFSI i 2018 vil EIF kunne opretholde en kon-
stant udvikling i finansieringsvolumener. Dette vil blive 
opnået ved forskellige mandater, der fokuserer på inno-
vation, konkurrenceevne, socialt iværksætteri, kulturelle 
og kreative sektorer samt mikrofinansiering. EIF vil også 
fortsat undersøge muligheden for at lancere nye initiativer 

 EIF’s arbejde vil fortsat være forankret i målet om at støtte den 
europæiske økonomi. Styrkelse af iværksættere på alle niveauer vil fort-

sat være en nøgleprioritet fremadrettet. 

 Maria Leander, generalsekretær i EIF

Inden for rammerne af EFSI søger Banken navnlig at udvide re
lationerne til nye formidlere og udvikle finansieringsplatforme 
rettet mod nye forretningssegmenter, navnlig i samarbejde med 
nationale erhvervsfremmende institutioner. Banken bestræber 
sig også på at udvide sine relationer til nye og andre formidlere 
end banker, såsom lånefonde og crowdfundingplatforme. 

EIB’s produktudbud udvides til også at omfatte garantier/risiko
delingsprodukter, direkte vækstfinansiering til mid capvirksom
heder, suppleret af mezzaninsecuritisationstrancher og invest
eringer i udvalgte SMV og mid capfonde i samarbejde med EIF. 

Uden for EU forventer EIB fortsat at støtte mikrovirksomheder og 
at fremme udviklingen af den lokale finansielle og private sektor 
ved långivning gennem formidlere (også i lokal valuta) samt, i sti
gende grad, rådgivning. De fonde, der dækker behovene uden for 
EU hos småbønder, producentorganisationer og mikro og små 
virksomheder inden for landbrug, håndterer ofte også spørgs
mål som migration og afbødning af og tilpasning til klimaforan
dringer.

Støtte til SMV’er og mid cap-virksomheder 

Miljøbeskyttelse 

2016: 23,6 mia. EUR 
2017-2019: 22,3 mia. EUR pr. år

2016: 16,9 mia. EUR 
2017-2019: 18,3 mia. EUR pr. år

Horisontale mål for samhørighed og 
klimaindsats 

EIB’s aktiviteter er afstemt med to overordnede politiske mål for EU: 

•  At bidrage til økonomisk og social samhørighed og konver
gens i EU, Den Europæiske Frihandelssammenslutning og før
tiltrædelseslande (30 % af Gruppens samlede finansiering) 

•  At gøre en indsats for tilpasning til og afbødning af klimaforan
dringer (26 % af Gruppens samlede finansiering).

Investeringsplanen for Europa
EIB-Gruppen er stadig på rette spor mod målet om at 
mobilisere yderligere investeringer på 315 mia. EUR 
med Den Europæiske Fond for Strategiske Invest-
eringer (EFSI) som fastsat i investeringsplanen for Eu-
ropa. Det har medført, at Banken påtager sig en øget 
risiko for at afhjælpe investeringsmangler. Efter Eu-
ropa-Kommissionens positive evaluering er der stillet 
forslag om at udvide EFSI. 

 Takket være EFSI er Banken i stand til at yde støtte til flere 
forskellige kunder og projekter. Både større og mindre inves-
teringsprojekter kan have en helt afgørende lokal effekt ved 
at skabe beskæftigelse og give klare sociale, økonomiske og 

miljømæssige fordele for borgerne. 

Birthe BruhnLéon,  
EIB’s direktør vedrørende den iberiske region

I 2017 forventer EIF at lancere mindst fem specifikke fælles in
vesteringsprogrammer sammen med nationale erhvervsfrem
mende institutioner, der vil introducere en række innovative 
investeringsløsninger i markedet. Disse initiativer bør gøre det 
muligt for EIF at indgå i et aktivt samspil med partnere med ud
veksling af bedste markedspraksis og drøftelse af fælles invest
eringsmuligheder.

EIF vil fortsat samarbejde med EuropaKommissionen om centrale 
EUlovgivningsinitiativer, herunder initiativer til bekæmpelse af 
skatteunddragelse og arbejde på at øge gennemsigtigheden i 
skatteforhold og skabe lige vilkår for alle virksomheder i EU. End
videre vil EIF og Kommissionen i fællesskab vurdere muligheden 
for at udvide EIF’s aktiviteter til nye sektorer (f.eks. energi og 
uddannelse) og øge aktiviteterne til støtte for EU’s politiske priori
teringsområder såsom sociale virkninger. 

EIF vil også forsøge at finde nye muligheder for at tiltrække 
yderligere midler til gavn for SMV’er og små mid capvirksom
heder. Mobilisering af privat kapital fra institutionelle investorer 
(f.eks. statsejede investeringsfonde, family offices, pensions
kasser, fonde og virksomheder) vil sikre mere bæredygtig og 
langsigtet støtte til markedet.

Kvinder skræller frugt til traditionelt cypriotisk 
slik i en lille virksomhed i Troodos-bjergene, som 
har fået et lån støttet af EIB.

Ultratynd solarfolie fra Heliatek, 
finansieret af EIB. Den vejer 

500 g pr. m2 og er under 1 mm tyk.

Uden for Europa
Europa-Kommissionen har også foreslået en stig ning 
i garantiniveauerne for det eksterne udlånsmandat 
for perioden 2014-2020 for at hjælpe EIB med at 
gennemføre det økonomiske resiliensinitiativ for 
Vestbalkan og de sydlige nabolande med henblik på 
at håndtere migrationssituationen. Banken forventer 
også at spille en væsentlig rolle i den eksterne 
investeringsplan, navnlig i form af teknisk ekspertise og 
en rådgivende funktion i lande, hvor behovet er størst.

   EU er nødt til proaktivt at tage hånd om de eksterne 
udfordringer, der har eller vil få en indvirkning på EU’s egen 

fremtid. Verden er blevet mere kompleks, og i de seneste 
år har nye situationer ført til mere betydelige risici eller 

muligheder for Europa. Derfor kræves det, at vi hurtigere 
yder støtte til partnerlandes modstandsdygtighed og ud-

vikling. EIB har bevist, hvor godt rustet og fleksibel den er i 
forhold til at håndtere disse udfordringer.  

 Lionel Rapaille,  
EIB’s afdelingschef vedrørende den offentlige sektor i EU’s 

østlige nabolande 

i landbrugssektoren. Derudover vil EIF støtte virksomheder 
i tidlige og senere udviklingsfaser med investeringer i en 
række forskellige fonde, fra teknologioverførsel og business 
angels til fælleseuropæiske investeringsinstitutforeninger 
(funds-of-funds).  

Cheik Sadibou Diop, grundlægger 
af Senbus, som EIB har været 

med til at finansiere i Senegal. 

Eddie Szweda driver et mikrobryggeri 
i Danmark med fem ansatte, som har øget sin 

produktion med et lån støttet af EIF.

  Vi vil se meget mere struktureret finansiering inden for securitisa-
tion eller risikodelingsgarantier for porteføljer af lån, som en bank 

har oprettet eller er på vej til at oprette. Det vil være en stor hjælp for 
SMV’er og mid cap-virksomheder.  

Milena Messori,  
afdelingschef vedrørende finansiering via formidlere til mikro-

virksomheder samt små og mellemstore virksomheder



Der er stadig betydelige forskelle i adgangen til finansiering mel
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finanskrisen. Mange SMV’er søger stadig bedre adgang til specifik 
finansiering, f.eks. fleksibel finansiering af driftskapital og egen
kapitallignende finansiering. Små lån, der hovedsageligt optages 
af mindre virksomheder, har typisk en højere rente, hvilket afspej
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Vand
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sat afgørende betydning for Europas økonomi og miljøet. Fra 
vandforsyning til beskyttelse mod oversvømmelse er EU fortsat 
den største långiver i sektoren.
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Øget investering i genanvendelse og energiudnyttelse fra affald  
 skaber miljømæssige fordele og klimafordele 
 bevarer naturressourcer og energi
 mindsker afhængigheden af importerede råvarer og  
 støtter jobskabelsen og den økonomiske vækst.
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EU’s omstilling til en cirkulær økonomi. Hvor det er berettiget, 
vil Banken også finansiere anlæg til behandling af restaffald, 
som er nødvendige for at opfylde målene for omdirigering af 
bioaffald fra deponeringsanlæg. 

Infrastrukturen i landdistrikter

Klimaforandringer har en væsentlig indvirkning på landbru
get og markedet for fødevarer. Navnlig jordens frugtbarhed, 
dyrkningsmønstre og tilgængeligheden af vandressourcer er 
berørt, hvilket derefter påvirker fødevaresikkerheden.  

EIB vil fortsat fremme investeringer i land og skovbrug, der 
er direkte målrettet afbødning af eller tilpasning til klima
forandringer og støtter offentlige miljøgoder som landska
ber, landbrugsjordens biodiversitet, klimastabilitet og større 
modstandsdygtighed over for naturkatastrofer. I landbrugets 
værdikæder vil EIB fortsat støtte ressource og energieffektive 
projekter, der bidrager til produktionen af varer, der er sundere, 
mere nærende og/eller sætter et mindre miljøaftryk. 

Strategiske mål for Den Europæiske 
Investeringsfond

EIF vil fastholde sit stærke fokus på at tilvejebringe risiko-
finansiering til små og mellemstore virksomheder (SMV’er) 
og små mid cap-virksomheder i Europa. Efter den planlagte 
udvidelse af EFSI i 2018 vil EIF kunne opretholde en kon-
stant udvikling i finansieringsvolumener. Dette vil blive 
opnået ved forskellige mandater, der fokuserer på inno-
vation, konkurrenceevne, socialt iværksætteri, kulturelle 
og kreative sektorer samt mikrofinansiering. EIF vil også 
fortsat undersøge muligheden for at lancere nye initiativer 

 EIF’s arbejde vil fortsat være forankret i målet om at støtte den 
europæiske økonomi. Styrkelse af iværksættere på alle niveauer vil fort-
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sig også på at udvide sine relationer til nye og andre formidlere 
end banker, såsom lånefonde og crowdfundingplatforme. 

EIB’s produktudbud udvides til også at omfatte garantier/risiko
delingsprodukter, direkte vækstfinansiering til mid capvirksom
heder, suppleret af mezzaninsecuritisationstrancher og invest
eringer i udvalgte SMV og mid capfonde i samarbejde med EIF. 

Uden for EU forventer EIB fortsat at støtte mikrovirksomheder og 
at fremme udviklingen af den lokale finansielle og private sektor 
ved långivning gennem formidlere (også i lokal valuta) samt, i sti
gende grad, rådgivning. De fonde, der dækker behovene uden for 
EU hos småbønder, producentorganisationer og mikro og små 
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ropa. Det har medført, at Banken påtager sig en øget 
risiko for at afhjælpe investeringsmangler. Efter Eu-
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forslag om at udvide EFSI. 

 Takket være EFSI er Banken i stand til at yde støtte til flere 
forskellige kunder og projekter. Både større og mindre inves-
teringsprojekter kan have en helt afgørende lokal effekt ved 
at skabe beskæftigelse og give klare sociale, økonomiske og 

miljømæssige fordele for borgerne. 

Birthe BruhnLéon,  
EIB’s direktør vedrørende den iberiske region
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udfordringer, der har eller vil få en indvirkning på EU’s egen 
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muligheder for Europa. Derfor kræves det, at vi hurtigere 
yder støtte til partnerlandes modstandsdygtighed og ud-

vikling. EIB har bevist, hvor godt rustet og fleksibel den er i 
forhold til at håndtere disse udfordringer.  

 Lionel Rapaille,  
EIB’s afdelingschef vedrørende den offentlige sektor i EU’s 

østlige nabolande 

i landbrugssektoren. Derudover vil EIF støtte virksomheder 
i tidlige og senere udviklingsfaser med investeringer i en 
række forskellige fonde, fra teknologioverførsel og business 
angels til fælleseuropæiske investeringsinstitutforeninger 
(funds-of-funds).  

Cheik Sadibou Diop, grundlægger 
af Senbus, som EIB har været 

med til at finansiere i Senegal. 

Eddie Szweda driver et mikrobryggeri 
i Danmark med fem ansatte, som har øget sin 

produktion med et lån støttet af EIF.
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  EU’s banks prioriteringer 

i årene 2017-2019

ACCEPTERET
UDFORDRING

EIB, EU’s bank, er verdens største multilaterale långiver og 
låntager udtrykt i volumen og stiller finansiering og ekspertbi-
stand til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojek-
ter, der bidrager til at fremme EU’s politiske mål. EIB-Gruppen 
består af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den 
Europæiske Investeringsfond (EIF).

 

De operationelle planer for EIB og EIF for 2017-2019 fastsætter 
målene og de prioriterede områder for Banken og Fonden på 
mellemlangt sigt.

EIB forventer at indgå aftaler for 74-76 mia. EUR om året. EIF 
forventer årligt at indgå forpligtelser for 9,6-10,4 mia. EUR i 
egenkapital, securitisation og inkluderende finansieringer og 
garantier.

Mål pr. politikområde

Banken koncentrerer sin virksomhed om fire primære offent
lige politiske mål, der er bedst egnede til at støtte vækst, 
beskæftigelse og konkurrenceevne.

Alle tal for 2016 i denne brochure er ureviderede og foreløbige på tidspunktet for offentliggørelsen  

  Samtidig med at EU skal stræbe efter at styrke sin økonomiske 
konkurrenceevne og øge investeringerne i innovation, bør vi også 

fejre vores succeser og den innovationskapacitet, som Europa fast-
holder på mange områder, lige fra medicin til rumteknologi og fra 

kemoteknik til højteknologisk maskinteknik. .

Elina Kamenitzer,  
EIB’s afdelingschef vedrørende udlån til 

virksomheder i Tyskland og Norden

Forskning og innovation

Mere end nogensinde før afhænger vækst og fremgang i Eu
ropa af yderligere forbedring af vores kompetencer, styrkelse 
af vores kundskaber og evnen til at omsætte disse kompetencer 
og kundskaber til nye produkter og tjenesteydelser. For at 
bevare konkurrenceevnen er det nødvendigt med højt kvalifi
cerede personer og øget investering i videnskab, teknologi og 
innovation, navnlig i private virksomheder i mid capsektoren. 

Tre centrale teknologier forventes at have den mest vidtræk
kende effekt:    Digital teknologi 
   Bioteknologi 
    Materialevidenskab 

Innovation inden for bioøkonomi

Den samlede omsætning inden for landbrug/bioøkonomi 
anslås til ca. 2 billioner EUR og tegner sig for ca. 22 mio. jobs, 
eller 9 % af EU’s samlede arbejdsstyrke (i 2013), størstedelen i 
land og kystområder. Investeringer her fremmer bæredygtig 
og ressourceeffektiv produktion og brug af vedvarende res

Fremme af innovation og menneskelig kapital
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sourcer fra land, fiskeri og akvakultur. Landbrug/bioøkonomi 
har også potentiale til at støtte EU’s omstilling til en cirkulær 
økonomi. 

Forskning og innovation i energi

For at kunne opfylde langsigtede energi og klimamål kræves 
der nye teknologier, der ikke på nuværende tidspunkt er kom
mercielt tilgængelige, samt mere intelligente og yderst effek
tive måder at anvende energi på. 

2016: 13,5 mia. EUR 
2017-2019: 15,2 mia. EUR pr. år

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Opbygning af en effektiv infrastruktur
2016: 19,7 mia. EUR 
2017-2019: 19,1 mia. EUR pr. år

Energi
•  Sikring af konkurrencedygtig og sikker forsyning: Invest

ering i EUprojekter af fælles interesse såsom investeringer i 
energinet. 

•  Energieffektivitet: EFSI har givet Banken mulighed for at ud
vide sin støtte til næsten energineutrale bygninger, der frem
mer nye byggestandarder, som vil blive normen efter 2021. 

•  Omstilling til uafhængighed af fossile brændstoffer: Ud over 
energiproduktion er der også behov for betydelige invest
eringer i elektricitetsnet med henblik på at integrere vedvaren
de energikilder, øge energilagringskapaciteten samt moder
nisere og gøre elektricitetsdistributionsnettene intelligente.

Transport og mobilitet
Energieffektiv og renere transport med lav CO2-emission 

Transportsektoren tegner sig for 32 % af det samlede energifor
brug i Europa. Den er også ansvarlig for 20 % af EU’s samlede 
drivhusgasudledninger og er en væsentlig bidragyder til luft 
forurening – navnlig i byområder. Vores initiativer omfatter: 
  Støtte til køb af nye skibe eller forbedringer af eksisterende 

med teknologi, der gør skibsfarten mere miljøvenlig
 Investeringer i lufttrafikstyring
  Fremme af udbredelsen af køretøjer, som anvender alterna

tive brændstoffer 
  Styrkelse af bestræbelserne på at indføre offentlige vognpark

er med lav eller nulemission i byer og landområder. 

Strategisk transportinfrastruktur 

EIB prioriterer mindre udviklede områder og fokuserer på mang
lende forbindelser, flaskehalse ved langdistancetrafik, sam
funktion mellem grænseovergange og forbindelsespunkter for 
passagerer, der skal skifte mellem forskellige transportformer. EIB 
er også i stand til at yde støtte til regionale flyselskaber og kon
trollerede leasingselskaber samt ikketranseuropæisk transport
netinfrastruktur af strategisk vigtighed. 

Mobilitet til Europas byer 

I mange byer har øget efterspørgsel efter transport skabt en 
uholdbar situation: stærk trafiktæthed, dårlig luftkvalitet, støj
forurening og høje niveauer af CO2emissioner. De samlede om
kostninger på grund af trafiktæthed i europæiske byer anslås 
til 100 mia. EUR, eller 1 % af EU’s årlige BNP. Banken finansierer 
investeringer i intelligente transportsystemer og teknologi, der 
kan levere bedre og mere relevant rejseinformation til trans
portbrugere, bedre trafikstyring og mere effektiv drift. 

Bymæssig og regional udvikling og udbygning 

Långivningen vil fokusere på byfornyelse, miljøinfrastruktur, 
ressourceeffektivitet, intraregional tilgængelighed, socialt bo
ligbyggeri og øget inklusion, afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer, øget modstandsdygtighed i samfund og 
regioner, som gør dem i stand til at håndtere eller tilpasse sig 
uventede udfordringer såsom migration eller jordskælv, og 
mere intelligent udvikling ved brug af innovation og ny teknologi. 

Sundhed
Mens størstedelen af finansieringen forventes at gå til forbedring 
af hospitalsinfrastruktur, er det sandsynligt, at vi vil se en stigning 
i behovet for faciliteter til primære sundhedsydelser og bedre ud
dannelse af personale i sektoren.

Udvikling af infrastrukturen i landområder og 
støtte til landbrugsvirksomheder

Ved at yde støtte til infrastrukturen i landområderne og den 
biomassebaserede industri (med landbruget som en central 
aktør) vil der opnås mere langsigtet og mere balanceret bære
dygtig vækst i samfundene, idet det letter migrationspresset 
fra land til byområder og forbedrer fødevaresikkerheden. 

  Hvis vi afmærkede hvert eneste af de tiltag i den offentlige sektor, 
vi har finansieret i de seneste 10-15 år, på et kort, ville vi ikke se 

spredte, individuelle projekter, men hele systemer af veje, jernbaner, 
sporveje, rørledninger og sundhedsydelser eller uddannelsestilbud 

ville vokse frem for øjnene af os. De udgør dele af en logisk helhed.  

Rafal Rybacki, 

EIB’s afdelingschef vedrørende udlån til den offentlige sektor og 
infrastruktur i Polen og Baltikum

Cykelstier i Bologna finan-
sieret med et lån fra EIB til 
den italienske storby.

Angelita Rebello udvikler 
kræftbehandlinger i Paris finansieret af en 

fond, som EIF har investeret i.
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