
  Wat u in de periode 2017-2019 
van de EU-bank kunt verwachten

AANGENOMEN
UITDAGING

De EIB, de bank van de EU, is wat volume betreft de grootste 
multilaterale kredietnemer en -gever ter wereld. Zij biedt finan-
ciering en expertise aan gezonde en duurzame investerings-
projecten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. 
De Europese Investeringsbank Groep bestaat uit de Europese 
Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF). 

In de Activiteitenplannen van de EIB en het EIF voor 2017-2019 
staan de doelstellingen en prioritaire gebieden van de Bank en 
het Fonds op de middellange termijn.

De EIB verwacht jaarlijks een bedrag van EUR 74-76 mld. aan 
kredieten te verlenen. Het EIF verwacht jaarlijks een bedrag 
van EUR 9,6-10,4 mld. aan kapitaal, effectisering en inclusieve 
financieringstransacties en garanties beschikbaar te stellen.

Doelstellingen per publiek beleidsterrein

De activiteiten van de Bank zijn toegespitst op vier primaire 
publieke beleidsdoelstellingen, aangezien dit de beste manier 
is om groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen te 
ondersteunen.

Alle cijfers over 2016 in deze brochure zijn ten tijde van publicatie voorlopig en er is geen accoun-
tantscontrole op toegepast  

  Hoewel de EU moet streven naar het vergroten van haar economisch 
concurrentievermogen en het verhogen van investeringen in innovatie, 

moeten we ook onze successen vieren en blij zijn met de innovatie-
capaciteit van Europa op vele terreinen, van medische tot ruimtevaart-

technologie en van chemische technologie tot hoogwaardige werktuig-
bouwkunde. .

Elina Kamenitzer,  
EIB-afdelingshoofd Ondernemingen – 

Duitsland en de Noordelijke landen

Onderzoek en innovatie

Meer dan ooit zijn groei en welvaart in Europa afhankelijk van 
de verdere verbetering van onze vaardigheden, uitbreiding van 
onze kennis en omzetting van deze vaardigheden en kennis in 
nieuwe producten en diensten. Om concurrerend te blijven, 
zijn zeer bekwame mensen nodig en meer investeringen in 
wetenschap, technologie en innovatie, met name in midkap- 
bedrijven in de private sector. 

Van de volgende drie technologieën wordt de grootste impact 
verwacht:    Digitale technologie 
   Biotechnologie 
    Materiaalwetenschap 

Innovatie in bio-economie

De totale omzet van de sector landbouw/bio-economie in de 
EU wordt geschat op EUR 2 biljoen en is goed voor ongeveer 
22 miljoen banen, ofwel 9% van de totale beroepsbevolking in 
de EU (in 2013), waarvan de meeste zijn te vinden in landelijke 
gebieden en aan de kust. Investeringen in deze sector stimu-
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leren een duurzame productie met een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen 
afkomstig van land, visserij en hydrocultuur. De sector land-
bouw/bio-economie kan ook een bijdrage leveren aan de over-
gang naar een circulaire economie binnen de EU.

Onderzoek en innovatie op het gebied van energie

Het behalen van energie- en klimaatdoelstellingen op lange 
termijn vereist nieuwe technologieën die op dit moment niet 
commercieel verkrijgbaar zijn, alsmede slimmere en zeer effici-
ente manieren van energiegebruik.  

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Bouwen aan een efficiënte infrastructuur

Energie
•  Zorgen voor een concurrerende en zekere levering: Investeren 

in EU-projecten van algemeen belang zoals investeringen in het 
energienet. 

•  Energiebesparing: Dankzij het EFSI kon de Bank haar steun voor 
uiterst energiezuinige gebouwen (Near-Zero Energy Buildings) uit-
breiden; zij steunt daarmee de nieuwe bouwnormen die vanaf 
2021 zullen gelden.  

•  Minder koolstofuitstoot: Naast investeringen in energieproductie 
zijn ook aanzienlijke investeringen in elektriciteitsnetten nodig om 
hernieuwbare energiebronnen te integreren, de capaciteit voor 
opslag van energie te vergroten en de distributie van stroom te 
moderniseren en slimmer te maken.

Vervoer en mobiliteit

Energiezuinig, koolstofarm en schoner vervoer 

De vervoerssector is goed voor 32% van het eindverbruik van ener-
gie in Europa. De sector is ook verantwoordelijk voor 20% van de 
totale uitstoot van broeikasgassen in de EU en draagt in aanzien-
lijke mate bij aan luchtvervuiling, met name in stedelijke gebieden. 
Onze initiatieven bestaan uit: 

  steun voor de aanschaf van nieuwe schepen of het uitrusten 
van schepen met technologie waardoor de scheepvaart groener 
wordt

 investeringen in beheer van het luchtverkeer
  het vergemakkelijken van de inzet van voertuigen op alternatieve 

brandstof 
  krachtige inspanningen om openbaar vervoer op te zetten met 

een lage en/of geen uitstoot in steden en stedelijke gebieden. 

Strategische vervoersinfrastructuur 

De EIB geeft prioriteit aan minder ontwikkelde regio’s en is gericht 
op ontbrekende schakels, knelpunten voor vervoer over lange af-
stand, interoperabiliteit van grensovergangen en verbindingspun-
ten waar passagiers over kunnen stappen op andere vervoerstypen. 

De EIB kan ook steun verlenen aan regionale luchtvaartmaatschap-
pijen en interne leasemaatschappijen alsmede aan infrastructuur 
van strategisch belang (anders dan TEN-T). 

Mobiliteit voor Europese steden 

In veel steden heeft de toegenomen behoefte aan vervoer geleid 
tot onhoudbare situaties: ernstige files, een slechte luchtkwaliteit, 
geluidsoverlast en een hoge koolstofuitstoot. De totale kosten van 
files in Europese steden wordt geschat op EUR 100 mld., ofwel 1% 
van het jaarlijkse bbp van de EU. De Bank financiert investeringen in 
intelligente vervoerssystemen en technologieën die kunnen zorgen 
voor betere en relevantere reisinformatie voor vervoersgebruikers, 
verbeterd verkeersbeheer en efficiëntere systemen. 

Stedelijke en regionale ontwikkeling en vernieuwing 

De kredietverlening zal zich richten op stadsvernieuwing, milieu- 
infrastructuur, efficiënt gebruik van hulpbronnen, intraregionale toe-
gankelijkheid, sociale woningbouw en bredere inclusie, beperking 
van en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, ver-
groting van de weerbaarheid van gemeenschappen en regio’s ten 
aanzien van onvoorziene uitdagingen als migratie of aardbevingen, 
en slimmere ontwikkeling door innovatie en nieuwe technologie. 

Gezondheid

Hoewel het leeuwendeel van de financiering naar verwachting zal 
gaan naar de verbetering van ziekenhuizen, is het waarschijnlijk dat 
we een toename zullen zien in de vraag naar voorzieningen voor 
de primaire gezondheidszorg en verbeterde scholing voor werk-
nemers in deze sector.

Ontwikkeling van landelijke infrastructuur en onder-
steuning van agribusiness
Door het ondersteunen van de landelijke infrastructuur en de op 
biomassa gebaseerde industrie (met landbouw voorop) zal een 
evenwichtiger duurzame groei van de samenlevingen op de lange-
re termijn worden bereikt, aangezien hierdoor de migratiedruk van 
landelijke naar stedelijke gebieden wordt verlicht en de voedsel-
zekerheid verbetert. 

  Als we alle door ons gefinancierde activiteiten van de afgelopen 10-
15 jaar aangeven op een kaart, zien we geen willekeurige individuele 

projecten, maar hele systemen van wegen, spoorwegen, tramlijnen, 
leidingen of gezondheids- of onderwijsdiensten die zich steeds verder 

uitbreiden. Het zijn elementen van een logisch geheel.  

Rafal Rybacki, 

EIB-afdelingshoofd Publieke sector – Polen en de Baltische staten

Fietspaden in de Italiaanse 
stad Bologna, gefinancierd 
met een lening van de EIB

Angelita Rebollo ontwikkelt behandelingen 
voor kanker in Parijs, gefinancierd door een 

fonds waarin het EIF heeft geïnvesteerd
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verbeterd verkeersbeheer en efficiëntere systemen. 

Stedelijke en regionale ontwikkeling en vernieuwing 

De kredietverlening zal zich richten op stadsvernieuwing, milieu- 
infrastructuur, efficiënt gebruik van hulpbronnen, intraregionale toe-
gankelijkheid, sociale woningbouw en bredere inclusie, beperking 
van en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, ver-
groting van de weerbaarheid van gemeenschappen en regio’s ten 
aanzien van onvoorziene uitdagingen als migratie of aardbevingen, 
en slimmere ontwikkeling door innovatie en nieuwe technologie. 

Gezondheid

Hoewel het leeuwendeel van de financiering naar verwachting zal 
gaan naar de verbetering van ziekenhuizen, is het waarschijnlijk dat 
we een toename zullen zien in de vraag naar voorzieningen voor 
de primaire gezondheidszorg en verbeterde scholing voor werk-
nemers in deze sector.

Ontwikkeling van landelijke infrastructuur en onder-
steuning van agribusiness
Door het ondersteunen van de landelijke infrastructuur en de op 
biomassa gebaseerde industrie (met landbouw voorop) zal een 
evenwichtiger duurzame groei van de samenlevingen op de lange-
re termijn worden bereikt, aangezien hierdoor de migratiedruk van 
landelijke naar stedelijke gebieden wordt verlicht en de voedsel-
zekerheid verbetert. 

  Als we alle door ons gefinancierde activiteiten van de afgelopen 10-
15 jaar aangeven op een kaart, zien we geen willekeurige individuele 

projecten, maar hele systemen van wegen, spoorwegen, tramlijnen, 
leidingen of gezondheids- of onderwijsdiensten die zich steeds verder 

uitbreiden. Het zijn elementen van een logisch geheel.  

Rafal Rybacki, 

EIB-afdelingshoofd Publieke sector – Polen en de Baltische staten

Fietspaden in de Italiaanse 
stad Bologna, gefinancierd 
met een lening van de EIB

Angelita Rebollo ontwikkelt behandelingen 
voor kanker in Parijs, gefinancierd door een 

fonds waarin het EIF heeft geïnvesteerd
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2016: EUR 13,5 mld. 
2017-2019: EUR 15,2 mld. per jaar

2016: EUR 19,7 mld. 
2017-2019: EUR 19,1 mld. per jaar



Er blijven tussen de EU-lidstaten aanzienlijke verschillen bestaan 
in de toegang tot financiering; dit geldt ook voor de landen die 
het zwaarst door de financiële crisis zijn getroffen. Veel mkb- 
bedrijven zijn nog steeds op zoek naar een betere toegang tot 
bepaalde vormen van financiering, zoals flexibele werkkapitaalfi-
nanciering en financiering met een kapitaalachtig karakter. Klei-
ne leningen, vooral opgenomen door kleinere bedrijven, kennen 
over het algemeen een hogere rente, waarin de relatief hogere 
kosten van het verstrekken van de lening en verschillende risico-
kenmerken tot uiting komen. 

Van de EIB wordt verwacht dat zij zich richt op topprioriteiten als 
innovatie, jeugdwerkgelegenheid, ondersteuning van internati-
onalisering en klimaatactie. Op dit moment kan de Bank vooral 
reageren op de financieringsbehoeften van vele spelers die actief 
zijn in de landbouw- en voedselwaardeketens.

Water

Het beheer van waterbronnen, drinkwater en afvalwater blijft 
cruciaal voor de economie en het milieu van Europa. Van wa-
tervoorziening tot bescherming tegen overstromingen, de EIB 
blijft de grootste kredietverlener voor de sector.

Afval
Meer investeringen in recycling en het terugwinnen van energie 
uit afval
 is gunstig voor het milieu en het klimaat
 spaart natuurlijke hulpbronnen en energie
 vermindert de afhankelijkheid van ingevoerde grondstoffen, en 
 draagt bij aan het scheppen van banen en economische groei.

De Bank zal doorgaan met het steunen van dergelijke investerin-
gen om bij te dragen aan de overgang naar een circulaire eco-
nomie binnen de EU. Waar nodig zal de Bank ook voorzieningen 
financieren voor het verwerken van restafval, zodat doelstellin-
gen voor gescheiden afvalverwerking kunnen worden behaald.

Landelijke infrastructuur

Klimaatverandering heeft aanmerkelijke gevolgen voor de 
landbouw en de voedselmarkt. Met name de vruchtbaarheid 
van de bodem, teeltpatronen en de beschikbaarheid van water 
ondervinden gevolgen, wat op zijn beurt weer invloed heeft 
op de voedselzekerheid.

De EIB gaat door met het bevorderen van investeringen in 
land- en bosbouw die rechtstreeks zijn gericht op beperking 
van en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering 
en die bijdragen aan de beschikbaarheid van collectieve mili-
eugoederen zoals landschappen, biodiversiteit van landbouw-
gronden, klimaatstabiliteit en een grotere weerbaarheid tegen 
natuurrampen. In de agrarische waardeketens blijft de EIB 
energiezuinige projecten steunen die weinig hulpbronnen ver-
bruiken en die bijdragen aan de productie van goederen die 
gezonder en/of voedzamer zijn en/of een kleinere ecologische 
voetafdruk hebben.

Strategische doelstellingen van het 
Europees Investeringsfonds 

Het EIF blijft zich concentreren op het verstrekken van risico-
financiering voor kleine en middelgrote bedrijven (mkb- 
bedrijven) en kleine midkapbedrijven in Europa. Bij de geplande 
uitbreiding van het EFSI in 2018 kan het EIF wat volumes 
betreft een stabiele ontwikkeling handhaven. Dit is mogelijk 
via verschillende mandaten gericht op innovatie, concurren-
tievermogen, sociaal ondernemerschap, culturele en creatieve 

  Het werk van het EIF blijft verankerd in het doel de Europese econo-
mie te dienen. Het zelfredzaam maken van ondernemers uit alle gele-

dingen van de samenleving blijft ook in de toekomst een topprioriteit. 

 Maria Leander, secretaris-generaal van het EIF

Met name in het kader van het EFSI wil de Bank haar netwerk van 
bankrelaties uitbreiden met nieuwe tussenpersonen en financie-
ringsplatforms ontwikkelen om zich te kunnen richten op nieuwe 
bedrijfssegmenten, hoofdzakelijk in samenwerking met nationale 
promotionele instellingen. De Bank wil ook meer relaties aangaan 
met nieuwe niet-bancaire tussenpersonen, zoals kredietfondsen 
en platforms voor crowdfunding. 

Het productaanbod van de EIB wordt verder uitgebreid met 
garanties/producten voor risicodeling, rechtstreekse groei-
financiering voor midkapbedrijven, aangevuld met hybride ef-
fectiseringstranches en investeringen in geselecteerde mkb- en 
midkapfondsen in samenwerking met het EIF. 

Buiten de EU verwacht de EIB door te gaan met het ondersteunen 
van micro-ondernemingen en het stimuleren van de ontwikke-
ling van de lokale financiële en private sector door middel van 
leningen via tussenpersonen (ook in lokale valuta) en, in toene-
mende mate, adviesdiensten. De fondsen die betrekking heb-
ben op de behoeften van kleine boeren, bedrijfstakorganisaties 
en landelijke micro- en kleine ondernemingen buiten de EU, zijn 
vaak ook gericht op kwesties als migratie en klimaatverandering.

Ondersteuning van mkb- en midkapbedrijven De horizontale doelstellingen cohesie en 
klimaatactie 

De EIB-activiteiten passen binnen twee overkoepelende EU- 
beleidsdoelstellingen:  

•  bijdragen aan economische en sociale cohesie en convergen-
tie binnen de EU, de Europese Vrijhandelsassociatie en de pre-
toetredingslanden (30% van de door de hele Groep verstrekte 
financiering);

•  maatregelen op het gebied van klimaatverandering (26% van 
de door de hele Groep verstrekte financiering).

Investeringsplan voor Europa
De EIB-Groep ligt nog steeds op schema als het gaat om 
het aantrekken van EUR 315 mld. aan extra investerin-
gen via het Europees Fonds voor Strategische Investe-
ringen (EFSI), zoals opgenomen in het Investeringsplan 
voor Europa. Dit heeft ertoe geleid dat de Bank meer 
risico’s is aangegaan om investeringstekorten terug te 
dringen. Na een positieve evaluatie door de Europese 
Commissie wordt uitbreiding van het EFSI voorgesteld. 

 Dankzij het EFSI kan de Bank een grotere verscheidenheid 
aan klanten en projecten steunen. Zowel grotere als kleinere 

investeringsprojecten kunnen een zeer beslissende invloed 
hebben op hun omgeving, doordat zij bijdragen aan de werk-

gelegenheid en duidelijke voordelen bieden aan burgers op 
sociaal, economisch en milieugebied.  

Birthe Bruhn-Léon,  
Directeur afdeling Iberië bij de EIB

In 2017 verwacht het EIF met een aantal nationale promotionele 
instellingen minimaal vijf specifieke gezamenlijke investerings-
programma’s op te zetten die een reeks innovatieve investerings-
oplossingen op de markt zullen introduceren. Deze initiatieven 
moeten het EIF in staat stellen actief samen te werken met part-
ners, door het uitwisselen van beste marktpraktijken en het be-
spreken van gezamenlijke investeringskansen.

Het EIF zal met de Europese Commissie blijven samenwerken bij 
belangrijke EU-initiatieven op het gebied van regelgeving, waar-
onder initiatieven tegen belastingontduiking, het stimuleren van 
fiscale transparantie en het creëren van een gelijk speelveld voor 
alle bedrijven in de EU. Bovendien zullen het EIF en de EC samen 
beoordelen of het mogelijk is om EIF-activiteiten uit te breiden 
naar nieuwe sectoren (zoals energie, vakbekwaamheid) en activi-
teiten ter ondersteuning van EU-beleidsprioriteiten (zoals sociale 
impact) te verruimen. 

Het EIF gaat ook op zoek naar nieuwe mogelijkheden om fond-
sen te werven ter ondersteuning van mkb-bedrijven en kleine 
midkapbedrijven. Het aantrekken van privaat kapitaal van insti-
tutionele beleggers (bijv. staatsfondsen, particuliere fondsen, 
pensioenfondsen, stichtingen en ondernemingen) zorgt voor een 
duurzame ondersteuning van de markt op lange termijn.

Vrouwen pellen fruit voor traditionele 
zoetigheden bij een klein bedrijf in 

het Cypriotische Troodosgebergte dat 
een lening heeft via de EIB

Ultradunne zonnefolie van de firma 
Heliatek, financiering door de EIB. 

De laag heeft een gewicht van 500 
gram per vierkante meter en een 

dikte van minder dan 1 mm

Buiten Europa
De Europese Commissie heeft ook voorgesteld om 
meer garanties te verlenen onder het mandaat voor 
leningen aan derde landen (2014-2020). Hiermee 
draagt de EIB bij aan het economisch weerbaarheids-
initiatief voor de Westelijke Balkan en het Zuidelijk 
Nabuurschap, waarmee de migratiesituatie kan wor-
den aangepakt. De Bank verwacht ook een belang-
rijke rol te zullen spelen bij het plan voor externe 
investeringen, met name door middel van technische 
expertise en adviescapaciteit in landen waar de be-
hoefte daaraan het grootst is.

  De EU moet proactief omgaan met externe uitdagingen die 
van invloed (zullen) zijn op haar eigen toekomst. De wereld is 

complexer geworden en in de afgelopen jaren hebben nieu-
we situaties geleid tot grotere risico’s of kansen voor Europa. 

Dit betekent dat we het tempo waarin we de weerbaarheid 
en ontwikkeling van partnerlanden ondersteunen, moeten 
opvoeren. De EIB heeft laten zien dat zij als organisatie ge-

schikt en flexibel is om op deze uitdagingen te reageren.”   

 Lionel Rapaille,  
EIB-afdelingshoofd Publieke sector – Oostelijke buurlanden 

sectoren, en microfinanciering. Het EIF zal ook doorgaan met 
het onderzoeken van mogelijke nieuwe initiatieven in de 
landbouwsector. Daarnaast zal het EIF zowel startende als 
meer ontwikkelde ondernemingen ondersteunen via investe-
ringen in diverse fondsen, variërend van technologie- 
overdracht en business angels tot pan-Europese funds-of-funds.

Cheik Sadibou Diop, oprichter 
van Senbus in Senegal dat mede 

door de EIB is gefinancierd

Bij de microbrouwerij van Eddie Szweda in 
Denemarken werken vijf mensen. Dankzij een 

door het EIF gegarandeerde lening kon de 
productie worden opgevoerd

Bescherming van het milieu

2016: EUR 23,6 mld. 
2017-2019: EUR 22,3 mld. per jaar

2016: EUR 16,9 mld. 
2017-2019: EUR 18,3 mld. per jaar

  We zullen veel meer gestructureerde financieringstransacties 
zien met effectisering of risicodelende garanties voor bestaande of 

nieuwe kredietportefeuilles van banken. Dit betekent een geweldige 
steun voor mkb- en midkapbedrijven.  

Milena Messori,  
EIB-afdelingshoofd Financiering via tussenpersonen voor 

micro-ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf



Er blijven tussen de EU-lidstaten aanzienlijke verschillen bestaan 
in de toegang tot financiering; dit geldt ook voor de landen die 
het zwaarst door de financiële crisis zijn getroffen. Veel mkb- 
bedrijven zijn nog steeds op zoek naar een betere toegang tot 
bepaalde vormen van financiering, zoals flexibele werkkapitaalfi-
nanciering en financiering met een kapitaalachtig karakter. Klei-
ne leningen, vooral opgenomen door kleinere bedrijven, kennen 
over het algemeen een hogere rente, waarin de relatief hogere 
kosten van het verstrekken van de lening en verschillende risico-
kenmerken tot uiting komen. 

Van de EIB wordt verwacht dat zij zich richt op topprioriteiten als 
innovatie, jeugdwerkgelegenheid, ondersteuning van internati-
onalisering en klimaatactie. Op dit moment kan de Bank vooral 
reageren op de financieringsbehoeften van vele spelers die actief 
zijn in de landbouw- en voedselwaardeketens.

Water

Het beheer van waterbronnen, drinkwater en afvalwater blijft 
cruciaal voor de economie en het milieu van Europa. Van wa-
tervoorziening tot bescherming tegen overstromingen, de EIB 
blijft de grootste kredietverlener voor de sector.

Afval
Meer investeringen in recycling en het terugwinnen van energie 
uit afval
 is gunstig voor het milieu en het klimaat
 spaart natuurlijke hulpbronnen en energie
 vermindert de afhankelijkheid van ingevoerde grondstoffen, en 
 draagt bij aan het scheppen van banen en economische groei.

De Bank zal doorgaan met het steunen van dergelijke investerin-
gen om bij te dragen aan de overgang naar een circulaire eco-
nomie binnen de EU. Waar nodig zal de Bank ook voorzieningen 
financieren voor het verwerken van restafval, zodat doelstellin-
gen voor gescheiden afvalverwerking kunnen worden behaald.

Landelijke infrastructuur

Klimaatverandering heeft aanmerkelijke gevolgen voor de 
landbouw en de voedselmarkt. Met name de vruchtbaarheid 
van de bodem, teeltpatronen en de beschikbaarheid van water 
ondervinden gevolgen, wat op zijn beurt weer invloed heeft 
op de voedselzekerheid.

De EIB gaat door met het bevorderen van investeringen in 
land- en bosbouw die rechtstreeks zijn gericht op beperking 
van en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering 
en die bijdragen aan de beschikbaarheid van collectieve mili-
eugoederen zoals landschappen, biodiversiteit van landbouw-
gronden, klimaatstabiliteit en een grotere weerbaarheid tegen 
natuurrampen. In de agrarische waardeketens blijft de EIB 
energiezuinige projecten steunen die weinig hulpbronnen ver-
bruiken en die bijdragen aan de productie van goederen die 
gezonder en/of voedzamer zijn en/of een kleinere ecologische 
voetafdruk hebben.

Strategische doelstellingen van het 
Europees Investeringsfonds 

Het EIF blijft zich concentreren op het verstrekken van risico-
financiering voor kleine en middelgrote bedrijven (mkb- 
bedrijven) en kleine midkapbedrijven in Europa. Bij de geplande 
uitbreiding van het EFSI in 2018 kan het EIF wat volumes 
betreft een stabiele ontwikkeling handhaven. Dit is mogelijk 
via verschillende mandaten gericht op innovatie, concurren-
tievermogen, sociaal ondernemerschap, culturele en creatieve 

  Het werk van het EIF blijft verankerd in het doel de Europese econo-
mie te dienen. Het zelfredzaam maken van ondernemers uit alle gele-

dingen van de samenleving blijft ook in de toekomst een topprioriteit. 

 Maria Leander, secretaris-generaal van het EIF

Met name in het kader van het EFSI wil de Bank haar netwerk van 
bankrelaties uitbreiden met nieuwe tussenpersonen en financie-
ringsplatforms ontwikkelen om zich te kunnen richten op nieuwe 
bedrijfssegmenten, hoofdzakelijk in samenwerking met nationale 
promotionele instellingen. De Bank wil ook meer relaties aangaan 
met nieuwe niet-bancaire tussenpersonen, zoals kredietfondsen 
en platforms voor crowdfunding. 

Het productaanbod van de EIB wordt verder uitgebreid met 
garanties/producten voor risicodeling, rechtstreekse groei-
financiering voor midkapbedrijven, aangevuld met hybride ef-
fectiseringstranches en investeringen in geselecteerde mkb- en 
midkapfondsen in samenwerking met het EIF. 

Buiten de EU verwacht de EIB door te gaan met het ondersteunen 
van micro-ondernemingen en het stimuleren van de ontwikke-
ling van de lokale financiële en private sector door middel van 
leningen via tussenpersonen (ook in lokale valuta) en, in toene-
mende mate, adviesdiensten. De fondsen die betrekking heb-
ben op de behoeften van kleine boeren, bedrijfstakorganisaties 
en landelijke micro- en kleine ondernemingen buiten de EU, zijn 
vaak ook gericht op kwesties als migratie en klimaatverandering.

Ondersteuning van mkb- en midkapbedrijven De horizontale doelstellingen cohesie en 
klimaatactie 

De EIB-activiteiten passen binnen twee overkoepelende EU- 
beleidsdoelstellingen:  

•  bijdragen aan economische en sociale cohesie en convergen-
tie binnen de EU, de Europese Vrijhandelsassociatie en de pre-
toetredingslanden (30% van de door de hele Groep verstrekte 
financiering);

•  maatregelen op het gebied van klimaatverandering (26% van 
de door de hele Groep verstrekte financiering).

Investeringsplan voor Europa
De EIB-Groep ligt nog steeds op schema als het gaat om 
het aantrekken van EUR 315 mld. aan extra investerin-
gen via het Europees Fonds voor Strategische Investe-
ringen (EFSI), zoals opgenomen in het Investeringsplan 
voor Europa. Dit heeft ertoe geleid dat de Bank meer 
risico’s is aangegaan om investeringstekorten terug te 
dringen. Na een positieve evaluatie door de Europese 
Commissie wordt uitbreiding van het EFSI voorgesteld. 

 Dankzij het EFSI kan de Bank een grotere verscheidenheid 
aan klanten en projecten steunen. Zowel grotere als kleinere 

investeringsprojecten kunnen een zeer beslissende invloed 
hebben op hun omgeving, doordat zij bijdragen aan de werk-

gelegenheid en duidelijke voordelen bieden aan burgers op 
sociaal, economisch en milieugebied.  

Birthe Bruhn-Léon,  
Directeur afdeling Iberië bij de EIB

In 2017 verwacht het EIF met een aantal nationale promotionele 
instellingen minimaal vijf specifieke gezamenlijke investerings-
programma’s op te zetten die een reeks innovatieve investerings-
oplossingen op de markt zullen introduceren. Deze initiatieven 
moeten het EIF in staat stellen actief samen te werken met part-
ners, door het uitwisselen van beste marktpraktijken en het be-
spreken van gezamenlijke investeringskansen.

Het EIF zal met de Europese Commissie blijven samenwerken bij 
belangrijke EU-initiatieven op het gebied van regelgeving, waar-
onder initiatieven tegen belastingontduiking, het stimuleren van 
fiscale transparantie en het creëren van een gelijk speelveld voor 
alle bedrijven in de EU. Bovendien zullen het EIF en de EC samen 
beoordelen of het mogelijk is om EIF-activiteiten uit te breiden 
naar nieuwe sectoren (zoals energie, vakbekwaamheid) en activi-
teiten ter ondersteuning van EU-beleidsprioriteiten (zoals sociale 
impact) te verruimen. 

Het EIF gaat ook op zoek naar nieuwe mogelijkheden om fond-
sen te werven ter ondersteuning van mkb-bedrijven en kleine 
midkapbedrijven. Het aantrekken van privaat kapitaal van insti-
tutionele beleggers (bijv. staatsfondsen, particuliere fondsen, 
pensioenfondsen, stichtingen en ondernemingen) zorgt voor een 
duurzame ondersteuning van de markt op lange termijn.
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Ultradunne zonnefolie van de firma 
Heliatek, financiering door de EIB. 
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gram per vierkante meter en een 

dikte van minder dan 1 mm

Buiten Europa
De Europese Commissie heeft ook voorgesteld om 
meer garanties te verlenen onder het mandaat voor 
leningen aan derde landen (2014-2020). Hiermee 
draagt de EIB bij aan het economisch weerbaarheids-
initiatief voor de Westelijke Balkan en het Zuidelijk 
Nabuurschap, waarmee de migratiesituatie kan wor-
den aangepakt. De Bank verwacht ook een belang-
rijke rol te zullen spelen bij het plan voor externe 
investeringen, met name door middel van technische 
expertise en adviescapaciteit in landen waar de be-
hoefte daaraan het grootst is.

  De EU moet proactief omgaan met externe uitdagingen die 
van invloed (zullen) zijn op haar eigen toekomst. De wereld is 

complexer geworden en in de afgelopen jaren hebben nieu-
we situaties geleid tot grotere risico’s of kansen voor Europa. 

Dit betekent dat we het tempo waarin we de weerbaarheid 
en ontwikkeling van partnerlanden ondersteunen, moeten 
opvoeren. De EIB heeft laten zien dat zij als organisatie ge-

schikt en flexibel is om op deze uitdagingen te reageren.”   

 Lionel Rapaille,  
EIB-afdelingshoofd Publieke sector – Oostelijke buurlanden 

sectoren, en microfinanciering. Het EIF zal ook doorgaan met 
het onderzoeken van mogelijke nieuwe initiatieven in de 
landbouwsector. Daarnaast zal het EIF zowel startende als 
meer ontwikkelde ondernemingen ondersteunen via investe-
ringen in diverse fondsen, variërend van technologie- 
overdracht en business angels tot pan-Europese funds-of-funds.

Cheik Sadibou Diop, oprichter 
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  Wat u in de periode 2017-2019 
van de EU-bank kunt verwachten

AANGENOMEN
UITDAGING

De EIB, de bank van de EU, is wat volume betreft de grootste 
multilaterale kredietnemer en -gever ter wereld. Zij biedt finan-
ciering en expertise aan gezonde en duurzame investerings-
projecten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. 
De Europese Investeringsbank Groep bestaat uit de Europese 
Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF). 

In de Activiteitenplannen van de EIB en het EIF voor 2017-2019 
staan de doelstellingen en prioritaire gebieden van de Bank en 
het Fonds op de middellange termijn.

De EIB verwacht jaarlijks een bedrag van EUR 74-76 mld. aan 
kredieten te verlenen. Het EIF verwacht jaarlijks een bedrag 
van EUR 9,6-10,4 mld. aan kapitaal, effectisering en inclusieve 
financieringstransacties en garanties beschikbaar te stellen.

Doelstellingen per publiek beleidsterrein

De activiteiten van de Bank zijn toegespitst op vier primaire 
publieke beleidsdoelstellingen, aangezien dit de beste manier 
is om groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen te 
ondersteunen.

Alle cijfers over 2016 in deze brochure zijn ten tijde van publicatie voorlopig en er is geen accoun-
tantscontrole op toegepast  

  Hoewel de EU moet streven naar het vergroten van haar economisch 
concurrentievermogen en het verhogen van investeringen in innovatie, 

moeten we ook onze successen vieren en blij zijn met de innovatie-
capaciteit van Europa op vele terreinen, van medische tot ruimtevaart-

technologie en van chemische technologie tot hoogwaardige werktuig-
bouwkunde. .

Elina Kamenitzer,  
EIB-afdelingshoofd Ondernemingen – 

Duitsland en de Noordelijke landen

Onderzoek en innovatie

Meer dan ooit zijn groei en welvaart in Europa afhankelijk van 
de verdere verbetering van onze vaardigheden, uitbreiding van 
onze kennis en omzetting van deze vaardigheden en kennis in 
nieuwe producten en diensten. Om concurrerend te blijven, 
zijn zeer bekwame mensen nodig en meer investeringen in 
wetenschap, technologie en innovatie, met name in midkap- 
bedrijven in de private sector. 

Van de volgende drie technologieën wordt de grootste impact 
verwacht:    Digitale technologie 
   Biotechnologie 
    Materiaalwetenschap 

Innovatie in bio-economie

De totale omzet van de sector landbouw/bio-economie in de 
EU wordt geschat op EUR 2 biljoen en is goed voor ongeveer 
22 miljoen banen, ofwel 9% van de totale beroepsbevolking in 
de EU (in 2013), waarvan de meeste zijn te vinden in landelijke 
gebieden en aan de kust. Investeringen in deze sector stimu-

Het stimuleren van innovatie en menselijk kapitaal
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leren een duurzame productie met een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen 
afkomstig van land, visserij en hydrocultuur. De sector land-
bouw/bio-economie kan ook een bijdrage leveren aan de over-
gang naar een circulaire economie binnen de EU.

Onderzoek en innovatie op het gebied van energie

Het behalen van energie- en klimaatdoelstellingen op lange 
termijn vereist nieuwe technologieën die op dit moment niet 
commercieel verkrijgbaar zijn, alsmede slimmere en zeer effici-
ente manieren van energiegebruik.  

 twitter.com/EIB 

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank 

 youtube.com/EIBtheEUbank

Bouwen aan een efficiënte infrastructuur

Energie
•  Zorgen voor een concurrerende en zekere levering: Investeren 

in EU-projecten van algemeen belang zoals investeringen in het 
energienet. 

•  Energiebesparing: Dankzij het EFSI kon de Bank haar steun voor 
uiterst energiezuinige gebouwen (Near-Zero Energy Buildings) uit-
breiden; zij steunt daarmee de nieuwe bouwnormen die vanaf 
2021 zullen gelden.  

•  Minder koolstofuitstoot: Naast investeringen in energieproductie 
zijn ook aanzienlijke investeringen in elektriciteitsnetten nodig om 
hernieuwbare energiebronnen te integreren, de capaciteit voor 
opslag van energie te vergroten en de distributie van stroom te 
moderniseren en slimmer te maken.

Vervoer en mobiliteit

Energiezuinig, koolstofarm en schoner vervoer 

De vervoerssector is goed voor 32% van het eindverbruik van ener-
gie in Europa. De sector is ook verantwoordelijk voor 20% van de 
totale uitstoot van broeikasgassen in de EU en draagt in aanzien-
lijke mate bij aan luchtvervuiling, met name in stedelijke gebieden. 
Onze initiatieven bestaan uit: 

  steun voor de aanschaf van nieuwe schepen of het uitrusten 
van schepen met technologie waardoor de scheepvaart groener 
wordt

 investeringen in beheer van het luchtverkeer
  het vergemakkelijken van de inzet van voertuigen op alternatieve 

brandstof 
  krachtige inspanningen om openbaar vervoer op te zetten met 

een lage en/of geen uitstoot in steden en stedelijke gebieden. 

Strategische vervoersinfrastructuur 

De EIB geeft prioriteit aan minder ontwikkelde regio’s en is gericht 
op ontbrekende schakels, knelpunten voor vervoer over lange af-
stand, interoperabiliteit van grensovergangen en verbindingspun-
ten waar passagiers over kunnen stappen op andere vervoerstypen. 

De EIB kan ook steun verlenen aan regionale luchtvaartmaatschap-
pijen en interne leasemaatschappijen alsmede aan infrastructuur 
van strategisch belang (anders dan TEN-T). 

Mobiliteit voor Europese steden 

In veel steden heeft de toegenomen behoefte aan vervoer geleid 
tot onhoudbare situaties: ernstige files, een slechte luchtkwaliteit, 
geluidsoverlast en een hoge koolstofuitstoot. De totale kosten van 
files in Europese steden wordt geschat op EUR 100 mld., ofwel 1% 
van het jaarlijkse bbp van de EU. De Bank financiert investeringen in 
intelligente vervoerssystemen en technologieën die kunnen zorgen 
voor betere en relevantere reisinformatie voor vervoersgebruikers, 
verbeterd verkeersbeheer en efficiëntere systemen. 

Stedelijke en regionale ontwikkeling en vernieuwing 

De kredietverlening zal zich richten op stadsvernieuwing, milieu- 
infrastructuur, efficiënt gebruik van hulpbronnen, intraregionale toe-
gankelijkheid, sociale woningbouw en bredere inclusie, beperking 
van en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, ver-
groting van de weerbaarheid van gemeenschappen en regio’s ten 
aanzien van onvoorziene uitdagingen als migratie of aardbevingen, 
en slimmere ontwikkeling door innovatie en nieuwe technologie. 

Gezondheid

Hoewel het leeuwendeel van de financiering naar verwachting zal 
gaan naar de verbetering van ziekenhuizen, is het waarschijnlijk dat 
we een toename zullen zien in de vraag naar voorzieningen voor 
de primaire gezondheidszorg en verbeterde scholing voor werk-
nemers in deze sector.

Ontwikkeling van landelijke infrastructuur en onder-
steuning van agribusiness
Door het ondersteunen van de landelijke infrastructuur en de op 
biomassa gebaseerde industrie (met landbouw voorop) zal een 
evenwichtiger duurzame groei van de samenlevingen op de lange-
re termijn worden bereikt, aangezien hierdoor de migratiedruk van 
landelijke naar stedelijke gebieden wordt verlicht en de voedsel-
zekerheid verbetert. 

  Als we alle door ons gefinancierde activiteiten van de afgelopen 10-
15 jaar aangeven op een kaart, zien we geen willekeurige individuele 

projecten, maar hele systemen van wegen, spoorwegen, tramlijnen, 
leidingen of gezondheids- of onderwijsdiensten die zich steeds verder 

uitbreiden. Het zijn elementen van een logisch geheel.  

Rafal Rybacki, 

EIB-afdelingshoofd Publieke sector – Polen en de Baltische staten

Fietspaden in de Italiaanse 
stad Bologna, gefinancierd 
met een lening van de EIB

Angelita Rebollo ontwikkelt behandelingen 
voor kanker in Parijs, gefinancierd door een 

fonds waarin het EIF heeft geïnvesteerd
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2016: EUR 13,5 mld. 
2017-2019: EUR 15,2 mld. per jaar

2016: EUR 19,7 mld. 
2017-2019: EUR 19,1 mld. per jaar


