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Activiteiten in 2001

Ondertekende leningovereenkomsten
in de Europese Unie
toetredingslanden
partnerlanden

Goedgekeurde leningen
in de Europese Unie
toetredingslanden
partnerlanden

Uitbetalingen
uit eigen middelen
uit andere middelen

Opgenomen middelen (na swaps)
in communautaire valuta’s
in andere valuta’s

Europese Investeringsbank

Enkele kerngegevens van
de EIB-Groep

Situatie op 31.12.2001

Portefeuille (geaccumuleerd)
Risicokapitaal (participaties in 153 fondsen)
Garanties (86 overeenkomsten)

Geplaatst kapitaal
waarvan gestort

Nettoresultaat
inclusief een buitengewoon resultaat van 60,5 miljoen

Reserves en provisies

Activiteiten in 2001

Ondertekende overeenkomsten
Risicokapitaal (participaties in 57 fondsen)
Garanties (39 overeenkomsten)

Situatie op 31.12.2001

Uitstaand bedrag
Kredieten uit eigen middelen van de Bank
Garanties
Financieringen uit begrotingsmiddelen
Opgenomen leningen op korte, middellange en lange termijn

Eigen vermogen
Balanstotaal
Nettoresultaat
Geplaatst kapitaal

waarvan gestort

Europees Investeringsfonds

(in miljoenen EUR)

36 776
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2 659
2 933
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Bericht van de President
De EIB is geen gewone bank; zij is in het leven geroe-
pen om de doelstellingen van de Europese Unie finan-
cieel te ondersteunen. Ik zou de Bank ook wel een
“policy-driven public bank” willen noemen; zij is immers
een publieke bank die, in nauwe samenwerking met de
overige Europese instellingen en zonder een beroep te
doen op gemeenschapsgelden, bijdraagt aan de verwe-
zenlijking van de projecten die de economische, sociale
en politieke prioriteiten van de Unie concretiseren.

Zo heeft de EIB in 2001 36,8 miljard euro aan kredieten
verstrekt, waarvan meer dan 31 miljard in de Unie, en
heeft zij 32,3 miljard aan middelen opgenomen in 
13 verschillende valuta's. Daarnaast heeft haar gespecia-
liseerde dochterinstelling, het Europees Investerings-
fonds, zijn activiteiten ten gunste van het MKB sterk
ontwikkeld door ruim 800 miljoen aan risicokapitaal te
investeren en 960 miljoen aan garanties te verlenen.
Maar niet alleen de omvang is hierbij van belang;
vooral de kwalitatieve oriëntatie van de verrichtingen
wil ik onder uw aandacht brengen. Meer dan twee
derde van de activiteiten van de Groep, oftewel 22 mil-
jard, draagt bij aan de opbouw van welvaart in de
armere regio's van de Unie en in de toetredingslanden.
Deze verrichtingen, die gericht zijn op alle sectoren van
de economie, van basisinfrastructuur tot het MKB, heb-
ben een sterk katalyserende werking gehad op het aan-
trekken van andere financieringsbronnen, zowel van
banken als van de communautaire Structuurfondsen.

Onze tweede doelstelling is het moderniseren van de
Europese economie om de Unie, gesterkt door de invoe-
ring van haar nieuwe munt, in staat te stellen haar rol
in de zich globaliserende economie ten volle te ont-

plooien. Het Initiatief Innovatie 2000, dat de EIB-Groep
heeft opgezet naar aanleiding van de conclusies van de
Europese Raad van Lissabon in maart 2000, ondersteunt
de ontwikkeling van een economie die is gebaseerd op
kennis en innovatie. In 2001 heeft het Initiatief Innova-
tie 2000 een enorme vlucht gekend: meer dan 10,3 mil-
jard van de in alle lidstaten van de Unie en zeven van
de toetredingslanden goedgekeurde transacties vielen
onder dit initiatief. Zodoende heeft de Groep flinke
voortgang geboekt op de weg die de Europese Raad
voor haar heeft uitgezet, te weten het investeren van
12 tot 15 miljard euro uit hoofde van het Initiatief Inno-
vatie 2000 in de periode 2000-2003.

In het afgelopen jaar hebben wij steun verleend aan
niet minder dan twaalf onderzoeks- en ontwikkelings-
projecten die van groot belang zijn voor de dynamiek
van onze economie, terwijl bijna 100 000 kleine of mid-
delgrote ondernemingen op verschillende wijzen heb-
ben geprofiteerd van de steun van de EIB of het EIF.
Daarnaast heeft de Bank op aanbeveling van de Euro-
pese Raad van Gent besloten haar steun aan de secto-
ren die het meest lijden onder de stagnerende groei
van de economie te vergroten; hierbij maakt zij gebruik
van alle financiële instrumenten van de Groep, met
name om de risico's met de projectopdrachtgevers te
delen.

De Bank kan deze veelheid aan activiteiten niet uitvoe-
ren zonder tevens rekening te houden met de legitieme
behoefte van de inwoners van de Unie aan een ontwik-
keling die het milieu spaart. Om deze reden integreert
de Bank milieu-overwegingen in de evaluatie van alle
investeringen die zij steunt en wijdt zij bijna een kwart
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van haar activiteiten aan
projecten die gericht zijn op
het behoud van het natuur-
lijke milieu, het herstel van
vervuilde gebieden – met
name in de toetredingslan-
den – of de verbetering van
de kwaliteit van het bestaan
in de steden. In dit verband
is de Bank voortdurend
bezig haar methoden te
herzien en haar interne
organisatie zodanig te her-
structureren, dat zij telkens
weer in staat is de doelstel-
lingen van de Unie op het
gebied van duurzame ontwikkeling en klimaatverande-
ring te ondersteunen.

Buiten de Unie besteedt de EIB-Groep vooral aandacht
aan twee zones die uiterst belangrijk zijn voor het
Europa van de toekomst: Midden-Europa en het Mid-
dellandse-Zeegebied. Zij treedt in deze landen op uit
hoofde van kredietmandaten van de Unie; daarnaast
heeft zij nog, op eigen initiatief en op eigen risico, spe-
cifieke financieringsfaciliteiten ingesteld. Hiermee is de
EIB verreweg de belangrijkste bron van bancaire finan-
ciering voor projecten in de landen die ten zuiden en
ten oosten aan de Unie grenzen. De Bank zet zich in
voor de liberalisering van hun economieën, de over-
dracht van kennis en kapitaal door het bevorderen van
directe investeringen uit het buitenland, en voor de
ontwikkeling van projecten met een regionaal karakter.
Toegewijd aan het ondersteunen van de ontwikkeling
van het communautaire beleid, is de Bank momenteel
ook op dit gebied in nauwe samenwerking met de
Commissie betrokken bij het overleg dat, onder Spaans
voorzitterschap, gericht is op het geven van een nieuwe
impuls aan het euromediterrane partnerschap, dat in
1995 in Barcelona is gelanceerd.

De operationele inspanningen van de EIB dienen plaats
te vinden in een context van openheid en grotere
betrokkenheid van de Europese burger, de uiteindelijke
begunstigde van onze verrichtingen. De EIB heeft in de
loop van het jaar 2001 haar politieke dialoog met het
Europees Parlement geïntensiveerd en de banden met

het Economisch en Sociaal
Comité van de Unie aange-
trokken. Zij heeft bovendien
een nieuw beleid van trans-
parantie ingevoerd dat zich
heeft vertaald in de herzie-
ning van het informatiebe-
leid en de verdieping van de
dialoog met de samenleving
via niet-gouvernementele
organisaties.

Zoals u wellicht reeds
bekend is, financiert de EIB-
Groep haar activiteiten door
middel van een wereldwijde

aanwezigheid op de kapitaalmarkten. De kwaliteit van
haar aandeelhouders en van haar kredietportefeuille,
evenals de balans tussen prudentie en innovatie bij haar
inleningsbeleid, stellen de EIB in staat op de markten,
waar zij algemeen wordt gewaardeerd met een “AAA-
rating“, als semisouvereine emittent te opereren.

Op 31 december 2001 had de Bank 221 miljard euro aan
kredieten uitstaan, waardoor zij het statutaire maxi-
mum van 250 miljard nadert; om onze doelstellingen te
kunnen blijven verwezenlijken heb ik een kapitaalsver-
hoging van 50 % aan onze aandeelhouders voorgesteld.
De werkzaamheden van de Raad van Bewind met
betrekking tot de meerjarige prioriteiten van de activi-
teiten en het financieren van een kapitaalsverhoging uit
eigen middelen volgen de weg die met het op 4 juni
2002 door de Gouverneurs genomen besluit werd uitge-
zet. Bij die gelegenheid heeft de Bank zich wederom
gesteund gezien door de krachtige en unanieme steun
van haar aandeelhouders, de lidstaten van de Unie,
waarvoor ik hierbij mijn dank wil uitspreken.

Philippe Maystadt
President van de EIB-Groep
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Als publieke bank die samenwerkt met de overige instellingen van de Europese

Unie, draagt de EIB, zonder een beroep te doen op gemeenschapsgelden en in

overeenstemming met haar statuten en de besluiten van de Europese Raden, bij

aan de verwezenlijking van projecten die de economische en sociale doelstellin-

gen van de Unie concretiseren.

Naar aanleiding van de conclusies van de Europese Raad van Lissabon in maart

2000, heeft de Raad van Gouverneurs besloten tot de oprichting van de EIB-

Groep, bestaande uit de Europese Investeringsbank en het Europees Investe-

ringsfonds. De EIB bestuurt als meerderheidsaandeelhouder het EIF, dat gespe-

cialiseerd is in risicokapitaaltransacties en het verlenen van garanties aan het

MKB.

In 2001 werden de verrichtingen van de Bank bepaald door de beleidslijnen, die

vastgesteld zijn door de Europese Raden van Stockholm en Göteborg (maart en

juni 2001) en van Gent en Laken (oktober en december 2001), waarbij de EIB

werd aanbevolen:

• haar steun aan de toetredingslanden voort te zetten;

• haar activiteiten nog sterker te richten op de ontwikkeling van een Europese
economie die is gebaseerd op kennis en innovatie;

• een beleid voor duurzame ontwikkeling te formuleren en in samenwerking
met de Commissie een Europees beleid met betrekking tot klimaatverande-
ring op te zetten;

• investeringen te ondersteunen in de sectoren die het meest lijden onder de
stagnerende groei van de economie.

Om gevolg te geven aan deze aanbevelingen, heeft de EIB een aantal initiatie-

ven genomen:

• het intensiveren van de financiering door de EIB en het EIF van projecten in
het kader van het Initiatief Innovatie 2000, dat ingevolge de Europese Raad
van Lissabon is opgezet, en uitbreiding van dit initiatief naar de toetredings-
landen;

• het stimuleren van projecten met een gunstig effect op het milieu en het
invoeren van een versterkte structuur voor de toetsing van de milieu-aspecten
van projecten binnen het Directoraat Projecten;

• het financieren, tot driekwart van de kosten, van bepaalde projecten in de
sectoren vervoer, milieubescherming en toerisme alsmede projecten in het
kader van het Initiatief Innovatie 2000, onder andere in het onderwijs.

Operationeel kader en
algemeen overzicht 2001

Indien niet anders aangeduid, luiden de bedragen in euro.
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• Het totale bedrag aan door de EIB
ondertekende leningovereenkom-
sten bedroeg in 2001 36,8 miljard.
Zoals beoogd is dit bedrag ten
opzichte van het voorgaande jaar 
(36 miljard) nauwelijks gestegen en
geeft uitdrukking aan de wil om
kwalitatieve richtsnoeren voor het
kredietverleningsbeleid voorop te
stellen.

De leningen zijn als volgt verdeeld:

- 31,2 miljard binnen de Europese
Unie;

- 2,7 miljard in de toetredingslan-
den;

- 1,4 miljard in de landen van het
euro-mediterrane partnerschap;

- 319 miljoen op de Balkan;

- 520 miljoen in de ACS-landen en de
LGO;

- 150 miljoen in Zuid-Afrika;

- 543 miljoen in Latijns-Amerika en
Azië.

• De uitbetalingen op kredieten
bedroegen 31,6 miljard; hiervan
werd 27,8 miljard uitbetaald in de

Europese Unie. 70% van deze uitbe-
talingen vond plaats in euro.

• De projectonderzoeksteams van de
Bank hebben in 2001 zo'n 310 inves-
teringsprojecten beoordeeld, ver-
taald in 41,4 miljard aan krediet-
goedkeuringen.

• Eind 2001 stond in totaal 221,7 mil-
jard aan kredieten uit eigen midde-
len en garanties uit. Het totaal aan
opgenomen leningen bedroeg 176
miljard. Het balanstotaal stond op
209,4 miljard.

• De totale middelenopname na swaps
bedroeg 32,2 miljard en vond plaats
via 148 transacties, met een spreiding
over 13 valuta. Het optreden op de
markten vond (na swaps) voor 67% in
euro, 21% in Brits pond en 8% in
Amerikaanse dollar plaats

• Tegelijkertijd heeft het EIF (1) haar
verrichtingen ten behoeve van het
MKB sterk uitgebreid; zo is ruim
800 miljoen aan risicokapitaal geïn-
vesteerd en 960 miljoen aan garan-
ties verstrekt.

(1) In aanvuling op dit rapport betreffende de EIB-Groep verwijzen wij u ook naar de brochure van het EIF,
beschikbaar op de internetsite www.eif.org.

Op de cd-rom die bij deze brochure is gevoegd, vindt u alle statistieken met betrekking tot de activiteiten
in het jaar 2001 en de jaren 1997-2001, alsmede de lijst van de projecten die in de loop van het jaar door
de EIB-Groep zijn gefinancierd. Deze gegevens kunt u tevens raadplegen onder “Publicaties“ op de inter-
netsite van de EIB www.eib. org.
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Voor het eerst op initiatief van de Raad van Gouverneurs opgesteld in juni 1998, is het
Activiteitenplan een strategisch document ten behoeve van de beleidsformulering op
middellange termijn naar aanleiding van de doelstellingen die de Gouverneurs opstellen
ter uitvoering van de taken van de Bank zoals neergelegd in artikel 267 van het Verdrag
van Rome. Het Plan, dat goedgekeurd wordt door de Raad van Bewind, vormt tevens
een instrument dat gebruikt kan worden ten behoeve van de ex-postevaluatie van de
verrichtingen van de Bank. Het heeft betrekking op een periode van drie jaar maar in
de loop hiervan kunnen de strategische perspectieven worden gewijzigd, indien dat
noodzakelijk mocht zijn in verband met nieuwe mandaten en met de ontwikkeling van
de economische context. Het in december 2001 aangenomen Activiteitenplan bestrijkt
de periode 2002-2004.

Met betrekking tot de kredietverlening zijn vijf prioriteiten vastgelegd:

1. Het bevorderen van regionale ontwikkeling en de economische en sociale samen-
hang binnen de Unie. Dit zijn de voornaamste doelstellingen van de Bank, die ernaar
streeft minstens 70% van de afzonderlijke leningen binnen de Unie en 50% van de
globale kredieten in de steungebieden toe te kennen. Om deze doelstellingen te
bereiken werkt de Bank nauw samen met de Commissie, opdat hun respectieve finan-
ciële en communautaire middelen optimaal worden benut. De Bank streeft er voort-
durend naar haar kredietverlening ten behoeve van regionale ontwikkeling te verfij-
nen; te dien einde heeft zij een aantal toetsingscriteria met betrekking tot de
resultaten van de projecten opgesteld (zie kader op blz. 13).

2. De uitvoering van het Initiatief Innovatie 2000, ter ondersteuning van de opkomst in
Europa van een economie die is gebaseerd op informatie en kennis. Doelstellingen
op dit terrein zijn vooral de ontwikkeling van kredieten ten behoeve van netwerken
van informatie- en communicatietechnologie, onderzoek en ontwikkeling, het ont-
wikkelen van het MKB en de verbreiding van informatie, met name op audiovisueel
gebied. Met betrekking tot onderzoeksprogramma's en ter ondersteuning van de
doelstellingen van de Europese Unie in de audiovisuele sector is de samenwerking
met de Commissie in 2001 geïntensiveerd.

3. De kredietverlening gericht op de bescherming van het milieu en het verbeteren van
de kwaliteit van het bestaan is herzien en een nieuwe milieustructuur is binnen de
organisatie van de Bank opgezet (zie kader op blz. 17). Om het publiek beter op de
hoogte te stellen van de steun die de Bank verleent aan deze prioritaire doelstelling,
heeft de EIB op haar internetsite haar nieuwe milieubeleidsverklaring alsmede
beleidsrapporten betreffende klimaatveranderingen en duurzame ontwikkeling
gepubliceerd. Ook in dit kader is de samenwerking met de Commissie en met andere
financiële instellingen van blijvende waarde.

4. De voorbereiding van de toetredingslanden op het EU-lidmaatschap blijft een
belangrijk aandachtspunt voor de Bank. In dit verband beperkt zij de groei van de
kredietverlening binnen de Unie om middelen vrij te maken voor het verlenen van
kredieten in de toetredingslanden. Haar kredietverleningsbeleid is herzien (zie kader
op blz. 20). Het EIF heeft eveneens haar risicokapitaalactiviteiten uitgebreid tot de
toetredingslanden, waar 10% van de investeringen van het EIF worden gepleegd.

Het Activiteitenplan
van de Bank 2002-2004
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5. De steun aan het communautaire beleid inzake de ontwikkeling van en samenwer-
king met de partnerlanden wordt door de Bank voortgezet.

- in de landen van het Middellandse-Zeegebied is het financieren van projecten in het
kader van het euro-mediterrane partnerschap dat in Barcelona in november 1995
werd gelanceerd de voornaamste doelstelling. In dit verband berust het kredietverle-
ningsbeleid van de Bank op drie uitgangspunten: de ontwikkeling van de particuliere
sector en de plaatselijke financiële sector; het opzetten van basisinfrastructuren, met
name ten behoeve van milieubescherming; het steunen van regionale projecten die
tot stand komen als gevolg van de samenwerking tussen de desbetreffende landen;

- op de Balkan heeft de EIB het prioritaire programma voor de wederopbouw (Quick
Start Package) uitgevoerd en heeft zij een sleutelrol bij het opzetten van een tweede
programma voor het herstel van de economie, waarbij het accent met name ligt op
het financieren van grensoverschrijdende vervoers- en energieprojecten, die de regio
als geheel ten goede komen;

- het financieren van projecten die van wederzijds belang zijn blijft prioriteit genie-
ten in de landen van Latijns-Amerika en Azië, waar de samenwerking met multilate-
rale en bilaterale financiële instellingen wordt voortgezet en uitgebreid;

- in de ACS-landen, ligt de nadruk, geheel in overeenstemming met de algemene
doelstellingen van het akkoord van Cotonou, op het ondersteunen van de particu-
liere sector. De Bank streeft er tevens naar op selectieve basis projecten in de sectoren
onderwijs en gezondheidszorg te financieren.

Naast de prioritaire doelstellingen wordt in het Activiteitplan ook vastgesteld dat het

financieren van het MKB, door middel van globale kredieten en risicokapitaalactivitei-

ten, de aandacht van de EIB-Groep blijft vragen. Er wordt op dit moment gewerkt aan

nieuwe producten. De steun aan TEN's (transeuropese netwerken) op het gebied van

vervoer en energie wordt voortgezet, waarbij financiering in de vorm van PPP's de voor-

keur heeft. Investeringen in menselijk kapitaal zullen in de toekomst steeds meer naar

buiten de Unie worden uitgebreid.



De activiteiten van de EIB-Groep in 2001



blz. 11 REGIONALE ONTWIKKELING

70% van de afzonderlijke leningen
voor regionale ontwikkeling

In 2001 heeft de EIB 14,5 miljard aan
afzonderlijke leningen toegekend aan
projecten die bijdragen aan de ontwik-
keling van regio's met een ontwikke-
lingsachterstand of met structurele pro-
blemen (Doelstelling 1- en 2-gebieden);
dit is 70% van de afzonderlijke leningen
van de Bank binnen de Unie.

56% van de kredieten voor de 
Doelstelling 1-gebieden

De Doelstelling 1-gebieden, alsmede de
Doelstelling 1-gebieden in een over-
gangsfase, hebben 8,2 miljard aan
afzonderlijke leningen ontvangen. Naar
de oostelijke deelstaten van Duitsland is
1,8 miljard gegaan, naar de Cohesielan-
den (Spanje, Portugal, Ierland en Grie-
kenland) 5,1 miljard en naar de Itali-
aanse Mezzogiorno 866 miljoen.

De kredietverlening is in deze gebieden
sinds 2000 met 19% gegroeid, met
name als gevolg van de intensivering,

voor het derde achtereenvolgende jaar,
van de verrichtingen in de oostelijke
deelstaten van Duitsland. De verrichtin-
gen in Griekenland zijn gelijk gebleven
aan het niveau van 2000, terwijl die in
Portugal zijn gestegen met 25%.

Ter concretisering van het akkoord tus-
sen de EIB en de Europese Commissie
heeft de Bank voor het eerst een inves-
teringsprogramma medegefinancierd
dat uit hoofde van het communautaire
bestek (2000-2006) ten gunste van het
Basilicate-gebied in Italië is opgesteld.

40% ten behoeve van vervoer - 
16% voor menselijk kapitaal

De vervoerssector ontving 40% van de
kredietverlening en was daarmee het
belangrijkste terrein dat in de Doelstel-
ling 1-gebieden werd ondersteund. Dit
percentage ligt 25% hoger dan dat van
de Unie als geheel. De steun van de
Bank draagt bij aan de verbetering van
de bereikbaarheid van de veelal afgele-
gen gebieden.

Het bevorderen van de economische en sociale samenhang binnen de Unie is de hoofdtaak die de Bank in het
Verdrag van Rome en later in het Verdrag van Amsterdam (juni 1997) is toebedeeld. Deze taak vormt tevens de
belangrijkste van de prioritaire doelstellingen van het Activiteitenplan. Om beter te kunnen beoordelen in hoe-
verre haar verrichtingen aan deze taakstelling voldoen, heeft de EIB toetsingscriteria ontworpen waarmee de
resultaten van de door haar ondersteunde projecten kunnen worden gemeten.

De Bank werkt nauw samen met de Commissie, in aanvulling op de communautaire subsidies, opdat het effect
van de activiteiten van de twee instellingen optimaal is. De Bank heeft tevens een katalyserende werking op het
aantrekken van andere financiers, met name banken.

De activiteiten van de Bank zijn vooral gericht op die sectoren en regio's waar de financieringsbehoefte het
grootst is. In dit verband heeft de Bank in de afgelopen jaren in toenemende mate, binnen de groeidoelstelling
van haar kredietverleningsbeleid, kredieten toegekend aan regionale ontwikkelingsprojecten. Zo was de gemid-
delde groei, sinds de aanvang van de tweede fase van de Structuurfondsen van de Unie in 1994, 5% per jaar; in
Doelstelling 1-gebieden ligt de groei sinds 2000 boven de 19%.

Een evenwichtige ontwikkeling 
binnen de Unie

Regionale ontwikkeling

Afzonderlijke leningen

1997-2001: 65 miljard

2001

2000
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1998

1997
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Multiregionaal
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Twee derde van de kredieten van de Bank
was gericht op het moderniseren van de
infrastructuur. Bovendien nam steun aan
de sectoren industrie en diensten, waar
veel inkomsten en werkgelegenheid wor-
den gegenereerd, 17% van de activiteiten
in beslag en kredieten ten gunste van
onderwijs en gezondheidszorg 16%, het
dubbele van het communautaire gemid-
delde. Hieruit blijkt het streven van de
Bank om in de armere regio's het onderwijs
en de gezondheidszorg op een peil te bren-
gen dat vergelijkbaar is met die in de meer
ontwikkelde regio's en de meest geavan-
ceerde technieken en diensten in deze sec-
toren voor alle bevolkingsgroepen binnen
de Unie toegankelijk te maken.

Het effect van globale kredieten

Door middel van de kredietlijnen die zij aan
banken of financiële instellingen verstrekt,
steunt de EIB het MKB, kleine lokale
infrastructuren en investeringen van
bescheiden omvang in het milieu. Het
multi-toepasselijke karakter van globale
kredieten doet niets af aan hun bijdrage
aan de doelstelling van regionale ontwik-
keling. Voor het jaar 2001 wordt geschat
dat het effect van de globale kredieten in
de armere regio's van de Unie ongeveer
5,3 miljard bedroeg; hiervan kwam de helft
ten goede aan Doelstelling 1-gebieden.

De integratie van de toetredingslanden

Teneinde een bijdrage te leveren aan de
opheffing van regionale ongelijkheden,

heeft de EIB de toetredingslanden opgeno-
men in haar op de steungebieden gerichte
activiteiten. In 2001 bedroegen de afzon-
derlijke leningen in totaal 2,1 miljard. Hier-
van ging 48% naar Polen, 16% naar Hon-
garije, 13% naar Tsjechië en 9% naar
Slovenië.

Sectoren die het meest hebben ontvangen
waren vervoer (51%), telecommunicatie
(20%) en milieu-infrastructuur (25%). De
eerste leningen voor onderwijs en gezond-
heidszorg zijn ondertekend (75 miljoen).

Voorts is zo'n 600 miljoen aan globale kre-
dieten verstrekt ten behoeve van de finan-
ciering van het MKB en kleine lokale
infrastructuren.

De bijdrage van risicokapitaalactiviteiten

De activiteiten met risicokapitaal van het
EIF houden rekening met de behoefte aan
een evenwichtige kapitaalmarkt binnen de
Unie. In de zuidelijke lidstaten (Grieken-
land, Portugal en Spanje), alsmede in de
toetredingslanden, hebben de verrichtin-
gen van het EIF een belangrijke rol
gespeeld in de ontwikkeling van de kapi-
taalmarkten. Voorts heeft het EIF in het zui-
den van de Unie een katalyserende rol
gespeeld bij het aantrekken van andere
investeerders. Ook is een deel van de door
het EIF uit eigen middelen verstrekte ga-
ranties ten goede gekomen aan regionale
fondsen in de Doelstelling 1-gebieden in
het Verenigd Koninkrijk en in de oostelijke
deelstaten van Duitsland.

Regionale ontwikkeling;
afzonderlijke leningen
per sector (2001)

(in mln EUR)

Totaal

Bedrag %

Energie

Verbindingen

Water- en andere
projecten

Stedelijke
voorzieningen

Industrie, 
landbouw

Onderwijs,
gezondheid

Overige diensten
Totaal afzonder-
lijke leningen

2 770 19

6 194 43

134 1

445 3

2 365 16

1 957 13

677 5

14 542 100
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Het toetsen van de resultaten van regionale ontwikkelingsprojecten

Om te kunnen beoordelen of de Bank de aan haar toegeschreven taken vervult heeft zij toetsingscriteria ontwikkeld waarmee
kan worden gemeten in hoeverre de resultaten van de door de Bank gefinancierde projecten aan de doelstellingen voldoen, en
wel in de eerste plaats aan de doelstelling van regionale ontwikkeling. De resultaten worden getoetst op basis van de “drie pij-
lers” van de door de Bank toegevoegde waarde:

• Intrinsieke kwaliteit van het project: de waarde van het project op economisch, financieel, technisch en milieugebied.

• Bijdrage aan de taak van de Bank: voldoet het project aan de doelstellingen van de structurele verrichtingen van de Euro-
pese Unie of aan ontwikkelingsplannen op nationaal niveau; is er synergie met de communautaire subsidies.

• Toegevoegde waarde in financiële zin van het gebruik van de middelen van de Bank voor de betrokken partijen: subsidia-
riteit, katalyserende werking, financial engineering.

Het toetsen van de resultaten van de projecten is een continu proces dat vanaf de voorbereidingen tot de fysieke afronding en
inwerkingstelling van het project plaatsvindt en dat gedurende het gehele traject van het project wordt toegepast.

De eerste meting is in 2000 verricht ten aanzien van de activiteiten gericht op regionale ontwikkeling. De afzonderlijke lenin-
gen ten gunste van deze doelstelling bedroegen 13,7 miljard. Meer dan de helft hiervan kwam ten goede aan de Doelstelling 
1-gebieden. Meer dan driekwart van de financieringen bestond uit steun aan de infrastructuur, waarbij de vervoerssector alleen
al bijna een derde ontving.

• Kwaliteit: bij de helft van de verrichtingen kwam de economische rentabiliteit boven de 10% uit, terwijl voor driekwart van
de voor de ontwikkeling benodigde basisinfrastructuur de rentabiliteit meer dan 6% bedroeg; dit komt overeen met de
gebruikelijke marge voor dit type projecten.

• Bijdrage aan de taken: er bestaat een sterke complementariteit tussen de door de Bank gesteunde projecten in deze regio's
en de realisatie van de op Unie-niveau geformuleerde doelstellingen: 75% van de financieringen komen ten goede aan com-
municatienetwerken binnen de Unie, 63% van de kredieten dragen bij aan de bescherming van het milieu en 87% van de
activiteiten op het terrein van menselijk kapitaal is bestemd voor de armere regio's. De kredieten die toegekend zijn in het
kader van het Initiatief Innovatie 2000 zijn bijna alle naar de minder ontwikkelde regio's binnen de Unie gegaan. Een kwart
van de verrichtingen maakte deel uit van medefinancieringen in combinatie met communautaire begrotingsmiddelen.
4,5 miljard van de kredieten (30% van het totaal) werden toegekend in samenhang met ongeveer 2,3 miljard aan subsidies
uit de Structuurfondsen.

• Toegevoegde waarde: door projectopdrachtgevers werd als voornaamste reden om de Bank te kiezen haar leningsvoorwaar-
den met betrekking tot tarieven en looptijden genoemd. De gunstige voorwaarden van de Bank hebben het mogelijk
gemaakt voor cliënten om hun schuldenlast te verlichten of door vermindering van hun financieringskosten de tarieven voor
cliënten of plaatselijke overheden te verlagen. Voorts wordt voldaan aan het subsidiariteitsbeginsel; dit blijkt uit het feit dat
de Bank bij de helft van haar activiteiten minder dan 50% van de externe bancaire financieringen verstrekt. Dit percentage
ligt hoger voor openbare infrastructuurprojecten of voor de investeringen in de Doelstelling 1-gebieden, waar de betrokken-
heid van de handelsbanken uiteraard minder is.

De analyses van de verrichtingen in 2000 zijn nog beknopt en de methoden zullen nog worden verfijnd; niettemin geven zij
een positief beeld van de manier waarop de Bank haar taken vervult.
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Het Initiatief Innovatie 2000 is naar aanleiding van de conclusies van de Europese Raad
van Lissabon (maart 2000) door de EIB-Groep gelanceerd om de ontwikkeling van een
Europese economie die is gebaseerd op kennis en innovatie te ondersteunen. In 2001
heeft het Initiatief Innovatie 2000 een flinke vlucht genomen; het volume van alle goed-
gekeurde transacties in de lidstaten en zeven toetredingslanden tezamen bedroeg ruim
10,3 miljard (9,1 miljard door de EIB en 1,2 miljard door het EIF). Eind 2001 stond het
totaal aan ondertekende leningovereenkomsten op 7,2 miljard (waarvan meer dan 5 mil-
jard in 2001 is aangegaan) en het volume van EIF-deelnemingen op meer dan 2 miljard
(waarvan 800 miljoen alleen al in het jaar 2001 tot stand kwam). Hiermee heeft de EIB-
Groep flinke vooruitgang geboekt op de weg die door de Europese Raad van Lissabon in
maart 2000 voor haar werd uitgezet, te weten het investeren van 12 tot 15 miljard tot
eind 2003 in het kader van Initiatief Innovatie 2000.

Het Initiatief heeft vijf doelstellingen, alle gericht op de modernisering van de technologie
en de voorbereiding van het menselijk kapitaal op de Europese economie van de toekomst.

Onderzoek en ontwikkeling

In 2001 heeft de EIB in tien landen van de
Unie en in Hongarije 1,7 miljard aan kre-
dieten verstrekt ten behoeve van twaalf
projecten voor onderzoek en ontwikkeling
op het terrein van chemie-farmacie, de
metaalindustrie, elektronische componen-
ten en telecommunicatie. Noemenswaardig
zijn vooral twee paneuropese projecten
betreffende onderzoek naar het invoeren
en het gezamenlijk beheer van telecommu-
nicatienetwerken van de derde generatie.

Verscheidene van de door het EIF onder-
steunde fondsen dragen eveneens bij aan
de financiering van onderzoeksprogram-
ma's. Voorbeelden zijn “Heidelberg Innova-
tion” in Duitsland, “BIOAM” in Frankrijk en
“SYMBION” in Denemarken.

De ontwikkeling van het MKB en 
ondernemerschap

Gedurende het jaar 2001 is meer dan
800 miljoen, gelijk aan ongeveer een kwart
van de Europese markt voor startkapitaal,
door het EIF in 57 risicokapitaalfondsen bij-
gedragen. Dit heeft een katalyserende wer-
king gehad op zo'n 3 miljard aan investe-

ringen in alle lidstaten en vijf toetredings-
landen. Voorts heeft het EIF deelnemingen
in 11 paneuropese risicokapitaalfondsen,
die in omvang vergelijkbaar zijn met die in
de Verenigde Staten.

Informatie- en 
communicatietechnologieën

Netwerken van informatie- en communica-
tietechnologie, essentieel voor de verbrei-
ding van innovatie en de uitwisseling van
gegevens tussen ondernemingen, hebben
in 2001 1,8 miljard aan kredieten van de EIB
aangetrokken in Spanje, Portugal, Italië,
het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland
en in de toetredingslanden. Vermelding
verdient de financiering van het paneuro-
pese project “Telia”, ten behoeve van de
uitbreiding van breedbandnetwerken van-
uit Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk
naar de toetredingslanden in Midden-
Europa (Baltische staten, Polen, Tsjechië,
Slowakije, Hongarije).

Het Initiatief Innovatie 2000
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De ontwikkeling van menselijk kapitaal

De EIB heeft in 2001 1,4 miljard ter
beschikking gesteld voor elf onderwijs-
projecten ten behoeve van de moderni-
sering en informatisering op basisscho-
len, scholen voor voortgezet onderwijs
en hogescholen en universiteiten in oos-
telijk Duitsland, Oostenrijk, Denemar-
ken, Griekenland, het Verenigd Konink-
rijk, alsmede in Polen.

Deze projecten bevinden zich alle in
steungebieden en zijn erop gericht de
plaatselijke bevolking toegang te geven
tot een moderne onderwijsinfrastruc-
tuur.

700 miljoen is bovendien beschikbaar
gesteld voor projecten in de gezond-
heidszorg.

i2i-Audiovisueel

i2i-Audiovisueel, door de EIB-Groep in
december 2000 gelanceerd, steunt de
audiovisuele sector in Europa en de
overgang naar communicatietechnolo-
gieën in de industrie in het kader van
het Initiatief Innovatie 2000.

In 2001 heeft de EIB voor een bedrag
van 147 miljoen bijgedragen aan een
nieuw televisiecentrum (productie, digi-
talisatie en uitzending) in Denemarken,
alsmede aan twee financiële interme-

diairs, die gespecialiseerd zijn in het op
paneuropese basis financieren van film-
producties vanuit Frankrijk. Hiermee
komt het totaal van de door de EIB
ondertekende leningovereenkomsten
in de audiovisuele sector op 219 mil-
joen.

Het EIF heeft voor zo'n 89 miljoen in
zeven risicokapitaalfondsen in Duits-
land, Finland, Italië, Spanje en Dene-
marken deelgenomen; deze fondsen
richten zich vooral op de versterking
van de eigen vermogenspositie van het
MKB in de audiovisuele sector, met
name de ondernemingen die actief zijn
in de productiesector.

Samenwerken voor dynamische onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's

De Europese Investeringsbank, vertegenwoordigd door haar president, Philippe Maystadt, en de
Europese Commissie, vertegenwoordigd door Commissaris Philippe Busquin, hebben in juni
2001 een akkoord ondertekend waarin de twee instellingen hun samenwerking in het bevorderen
van investeringen in onderzoeksprogramma's en technische innovatie in Europa vastleggen.

De voornaamste doelstelling van het akkoord is het optimaliseren van het effect van enerzijds de
communautaire steun en anderzijds de kredieten van de EIB en het risicokapitaal van het EIF,
die rechtstreeks ten goede komen aan de infrastructuur, onderzoeksprogramma's of innovatieve
ondernemingen. Deze doelstelling kan worden bereikt door de financieringen van beide instellin-
gen beter op elkaar af te stemmen en een synergie te bereiken tussen de onderzoeksprogramma's
van de Unie en het Initiatief Innovatie 2000 van de EIB.

Deze actieve vorm van samenwerking tussen de Europese Commissie en de EIB-Groep concen-
treert zich op drie specifieke terreinen:

• het stimuleren van programma's voor technologisch onderzoek en de ontwikkeling en exploi-
tatie van de resultaten van deze programma's;

• het steunen van onderzoeksinfrastructuren en de vorming van “centres of excellence” waarin
universiteiten, ondernemingen en laboratoria voor onderzoek en ontwikkeling worden samen-
gebracht;

• het financieren met risicokapitaal van ondernemingen in de sector geavanceerde technologie
alsmede van “incubators”.
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De bescherming van het milieu en de verbetering van de kwaliteit van het bestaan
behoort naast het ondersteunen van het EU-beleid met betrekking tot klimaatverande-
ring tot de prioritaire doelstellingen van de EIB. De verrichtingen van de Bank op dit ter-
rein zijn voor het eerst vastgelegd in de Verklaring voor de bescherming van het milieu
die door de Raad van Gouverneurs in 1984 is opgesteld. De Bank financiert projecten die
zich specifiek op milieubescherming richten; daarnaast toetst zij stelselmatig de milieu-
aspecten van alle door haar ondersteunde projecten.

De EIB steunt het beleid van de Unie met betrekking tot klimaatverandering, met name
door middel van haar kredieten ten gunste van projecten die een zuinig energiever-
bruik – zoals gecombineerde warmte- en stoomproductie, minder vervuilende industriële
processen en openbaar vervoer – en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen
bevorderen.

De Bank stelt zich ten doel tussen de 25% en 30% van haar afzonderlijke leningen bin-
nen de Europese Unie te verstrekken aan projecten die gericht zijn op het behoud en de
verbetering van het milieu; hetzelfde percentage wordt ten aanzien van de toetredings-
landen gehanteerd.

In de Europese Unie bedragen de afzon-
derlijke leningen van de EIB ten behoeve
van het milieu 5,9 miljard, oftewel 29% van
de afzonderlijke leningen.

• Het stedelijk milieu neemt met 3,4 mil-
jard het leeuwendeel van de kredietver-
lening in beslag: netwerken van open-
baar vervoer in een groot aantal steden;
stadsvernieuwing met sociale woning-
bouwprojecten in Finland, Zweden, en
het Verenigd Koninkrijk, alsmede diverse
werkzaamheden met betrekking tot
stadsvernieuwing in Wenen.

• Voorts zijn kredieten verstrekt ten
behoeve van de drinkwatervoorziening
en riolering, verwerking van vaste afval-
stoffen en gevaarlijke stoffen, bestrijding
van luchtvervuiling, alsmede energiebe-
sparing en alternatieve energiebronnen.

• Er is voor ongeveer 2 miljard aan kredie-
ten in de vorm van globale kredieten

verstrekt ten gunste van kleine lokale
infrastructuren die veelal grote gevol-
gen hebben voor de kwaliteit van het
milieu in de desbetreffende regio's.

• Uit hoofde van het programma “Groei
en milieu” heeft het EIF 86 miljoen aan
garanties verstrekt aan financiële instel-
lingen in acht landen van de Unie. In het
kader van dit “pilot”-programma, opge-
zet op initiatief van het Europees Parle-
ment, geeft het EIF voor eigen risico
gedeeltelijke dekking aan door het MKB
gepleegde milieu-investeringen. De bij-
drage uit communautaire begrotings-
middelen (25 miljoen) houdt rekening
met de kosten van verzekeringspremies
betaald door het MKB. Sinds de lance-
ring van het programma zijn de milieu-
investeringen van meer dan 4 750 kleine
ondernemingen gesteund. 

Bescherming van het milieu en verbetering
van de kwaliteit van het bestaan

Het milieu en de kwaliteit van
het bestaan
Afzonderlijke leningen
1997-2001: 29 miljard

Milieu en de kwaliteit 
van het bestaan 
(2001)

* Sommige projecten vallen onder
meerdere rubrieken; de verschillende
rubrieken zijn niet cumulatief

2001

2000

1999

1998

1997

2 000 4 000 6 000 8 000

Natuurlijk milieu

Milieu en gezondheid

Stedelijk milieu

Regionaal en mondiaal

milieu

(in mln EUR)

Total

Natuurlijk milieu

Milieu en gezondheid

Stedelijk milieu

Regionaal en 

mondiaal milieu

Totaal afzonderlijke 
leningen

238

1 792

2 917

1 503

5 937*
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In de toetredingslanden bedroegen de
kredieten die gericht zijn op het
behoud van het milieu 484 miljoen; dit
is ongeveer 20% van het totaal aan
afzonderlijke leningen.

Kredieten zijn verstrekt ten behoeve
van herstelwerkzaamheden na de over-
stromingen in Polen en Hongarije als-
mede rioleringsprojecten in Polen,
Praag en diverse steden in Hongarije en
Slovenië.

Door de kredieten van de EIB worden
deze landen geholpen om aan de gel-
dende milieunormen van de Unie te vol-
doen. Sommige projecten zijn medege-
financierd door de Europese Commissie,
waardoor zij tevens profiteren van com-
munautaire subsidies.

In de landen van het euromediterrane
partnerschap is het merendeel van
580 miljoen toegekend aan projecten
die verband houden met water en riole-

ring in Marokko, Algerije, Turkije en
Tunesië. De kredieten van de EIB voor
milieuprojecten kunnen worden voor-
zien van een rentesubsidie van 3%, gefi-
nancierd uit de begrotingsmiddelen van
de Unie. In 2001 is voor 60 miljoen aan
kredieten met rentesubsidies verstrekt.

Nieuwe milieustructuur binnen de EIB

Na een periode van onderzoek en overleg heeft de EIB een aantal voorzieningen getroffen die erop gericht zijn de toetsing
van de milieu-aspecten van de door haar gesteunde projecten te verbeteren. De institutionele maatregelen houden rekening
met de prioriteit die aan het milieu is gegeven en de diversiteit en complexiteit van de vraagstukken die verbonden zijn aan
de bescherming en verbetering van het milieu.

Op basis van de ervaringen van vergelijkbare financiële instellingen en haar eigen kennis, die de Bank in het verleden in staat
heeft gesteld goede resultaten te boeken op het gebied van milieu, heeft de directie drie maatregelen goedgekeurd:

• het opzetten van een werkgroep op hoog niveau voor milieuzaken, waarin vertegenwoordigers uit diverse directies zijn
samengebracht om richting te geven aan de besluitvormingsorganen van de Bank betreffende nieuwe fundamentele
beleidsvraagstukken die zich op dit gebied voordoen;

• het uitbreiden van de bevoegdheden van het Directoraat Projecten met betrekking tot de toetsing van milieu-aspecten
door het continu ontwikkelen van methoden en het verbreden van kennis door de invoering van een werkgroep belast met
het verbeteren van de toetsing van milieuvraagstukken bij projecten;

• het creëren van een milieu-eenheid, eveneens binnen het Directoraat Projecten, die als uitgangspunt fungeert voor de uit-
werking en verspreiding van het milieubeleid en de milieuprocedures van de Bank en die belast wordt met het onderhou-
den van bestaande of nieuwe externe contacten terzake van milieukwesties.

Deze nieuwe maatregelen onderstrepen de steun die de EIB verleent aan de bevordering van het milieubeleid van de Unie als-
mede aan duurzame ontwikkeling; zij zorgen ervoor dat de financieringen van de Bank de beste kosten-baten verhouding ten
aanzien van het milieu opleveren en dat de Bank toegevoegde waarde verleent aan milieuprojecten.
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Verbetering van het milieu

Het EU-lidmaatschap betekent voor de toe-

tredingslanden dat zij zich dienen te con-

formeren aan de binnen de Unie geldende

regelgeving met betrekking tot het milieu.

Om hen hierin te steunen heeft de Bank in

2001 484 miljoen aan kredieten toegekend

voor projecten betreffende de verwerking

van stedelijk afval en afvalwater in Honga-

rije alsmede projecten voor waterleidingen

en riolering in Polen, bij Szczecin en Lodz,

in Tsjechië, bij Praag, en in Slovenië.

In Hongarije en Polen zijn waterkerings-

werken en herstelwerkzaamheden na de

overstromingen gefinancierd, met als doel

het verhogen van de veiligheid.

Sinds 1990 heeft de Bank in de toetredingslanden voor een totaal van 16,8 miljard aan
kredieten verstrekt: 16,2 miljard hiervan ging naar de landen van Midden-Europa en 
567 miljoen naar Cyprus en Malta (1). Van 1996 tot 2000 werd per jaar gemiddeld 2,1 mil-
jard aan kredieten verstrekt. In 2001 heeft de Bank 2,7 miljard aan kredieten verstrekt in
de twaalf toetredingslanden, waarbij wederom een belangrijk deel van de middelen
werd toegekend aan projecten die de toetredingslanden in staat stellen te voldoen aan
de in de Unie geldende normen en wetten.

De kredietverlening van de Bank valt binnen het kader van: 

• het kredietmandaat, verbonden aan zekerheden uit de communautaire begrotingsmid-
delen, waardoor zij bevoegd is 8,68 miljard aan kredieten te verstrekken in de periode
2000-2006;

• de pretoetredingsfaciliteit, die de Bank op eigen initiatief en voor eigen risico zonder
communautaire garantie heeft ingevoerd voor de periode 2000-2003 (8,5 miljard). 

Het gebruikelijke beleid van de Bank met betrekking tot kredietrisico's geldt eveneens voor
de in de toetredingslanden verstrekte kredieten.

Gezondheidszorg en onderwijs

Voor een bedrag van 75 miljoen zijn in
Lodz, Polen, de eerste kredieten toegekend
ten behoeve van de modernisering van de
infrastructuur in de gezondheidszorg en
het onderwijs en voor apparatuur in een
nieuw ziekenhuis in Nicosia in Cyprus.

Steun aan het MKB

De EIB verleent steun aan de industriële
sector in de vorm van kredietlijnen aan
partnerbanken, die deze gelden doorslui-
zen naar het MKB. De kleine en middel-
grote ondernemingen zijn belangrijke
schakels voor de ontwikkeling van een
dynamische particuliere sector en het ver-
groten van de werkgelegenheid in de toe-
tredingslanden.

Voorbereiding van de toetredings-
landen op hun EU-lidmaatschap

Toetredingslanden 
1997-2001: 12 miljard

Toetredingslanden 
Kredieten verstrekt in 2001

(in mln EUR)

Polen

Hongarije

Tsjechië

Slovenië

Bulgarije

Slowakije

Litouwen

Roemenië

Estland

Letland

Midden-Europa

Cyprus

Malta

Middellandse-Zeegebied 

Toetredingslanden *

* waarvan 2 285 miljoen uit de pretoe-
tredingsfaciliteit

(1) In 2001 is Turkije opgenomen in de lijst van landen die in aanmerking komen voor de pretoetredingsfaciliteit van
de Bank. Niettemin vallen de in de loop van 2001 getekende leningovereenkomsten (370 miljoen) binnen het kader
van het euro-mediterrane partnerschap en de TERRA-steunfaciliteit. In verband met de continuïteit in de verslagge-
ving zijn de activiteiten in Turkije om deze reden opgenomen onder “Samenwerking met de partnerlanden”.
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Daarnaast heeft het EIF voor een
bedrag van 65 miljoen aan deelnemin-
gen verworven in vijf risicokapitaal-
fondsen met een multilateraal karakter,
die alle toetredingslanden van Midden-
Europa omvatten: het Baltic Investment
Fund, het Baltic SME Fund, het Baring
Central Europe Fund, het Raiffeisen
Central and Eastern Europe Equity Fund
en het Innova/3 L.P. Het EIF speelt een
steeds grotere rol in de opkomst van
participatiemaatschappijen die in deze
regio actief zijn.

Steun aan netwerken van vervoer en
telecommunicatie

Om tegemoet te komen aan de sterke
financieringsbehoeften van de ver-
voerssector in de toetredingslanden,
heeft de EIB in 2001 40% van haar kre-
dieten aan deze sector toegekend: uit-
breiding van de capaciteit en renovatie
van de spoorwegen, herstel van het
bestaande wegennet en de aanleg van

autosnelwegen en de brug over de
Donau.
De aanwezigheid van moderne tele-
communicatiestructuren is van essen-
tieel belang voor de uitoefening van
economische activiteiten en onmisbaar
voor het aantrekken van nieuwe inves-
teerders uit het buitenland. Ter verbete-
ring van de vaste en mobiele lijnen is
423 miljoen aan kredieten verstrekt in
zeven landen.
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De toekomst van de kredietverlening in de toetredingslanden

In de komende jaren zullen de activiteiten van de EIB in de toetredingslanden zich blijven uit-
breiden en diversificeren in het kader van de voorbereiding op de uitbreiding van de Unie. Hier-
uit blijkt de wens van de Bank om zich te blijven inzetten voor de uitvoering van de doelstellin-
gen van de Unie. Zoals het Activiteitenplan van de Bank aangeeft, dragen de leningen in de
toetredingslanden bij tot regionale ontwikkeling in de ruimte van een uitgebreide Europese Unie.
Wanneer men dit beeld (leningen in de toetredingslanden tezamen met die in de minder begun-
stigde regio’s in de Unie) op het jaar 2001 toepast, komt de individuele kredietverlening van de
Bank ten behoeve van de economische en sociale cohesie op 73% van de totale activiteiten. De
kredieten van de EIB zullen in nauwe samenwerking met de Commissie worden verstrekt. 

• In de vervoerssector zal het accent liggen op een evenwichtige verdeling van de financiële
middelen tussen spoor- en autowegverkeer, alsmede op het verbeteren van het luchtvervoer
voor passagiers en vracht.  

• Naarmate de toetredingslanden meer gaan voldoen aan de in de Unie geldende milieunormen,
vergt het milieu in toenemende mate investeringen. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar
de verwerking van afvalwater en vaste afvalstoffen, stedelijk vervoer en milieu, alsmede de ver-
vanging en modernisering van industriële voorzieningen. 

• Ter stimulering van ondernemerschap en het ondersteunen van de uiterst belangrijke sector
MKB, wordt de samenwerking met het bankwezen verstevigd door middel van globale kredie-
ten van de EIB. Het EIF is eveneens begonnen met risicokapitaalactiviteiten en zal haar activi-
teiten uitbreiden.

• Een breed spectrum aan industriële activiteiten zal worden gesteund met als doel het her-
structureren van ondernemingen en het aantrekken van buitenlandse investeerders. Hierdoor
zal de werkgelegenheid aantrekken en de toegevoegde waarde van bestaande arbeidplaatsen in
deze regio's verhogen.

• Voor wat betreft energie zijn de inspanningen van de Bank gericht op distributienetwerken en
het vervangen van ouderwetse installaties, alsmede op zuinig energieverbruik en continuïteit in
de energievoorziening.

• Bijzondere aandacht zal uitgaan naar onderwijs en gezondheidszorg, waar de vaardigheden
en voorzieningen nog onvoldoende zijn voor de behoeften van een moderne economie.

• De Bank onderstreept haar steun aan telecommunicatienetwerken en streeft ernaar door
middel van informatie- en communicatietechnologieën de opbouw van een op kennis geba-
seerde economie te stimuleren. 

In al deze verschillende sectoren wordt eveneens steun verleend in het kader van het Initiatief
Innovatie 2000, dat op verzoek van de Europese Raad van Stockholm (maart 2001) ook de toe-
tredingslanden beslaat.
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Het euromediterrane partnerschap

In 2001 heeft de EIB de doelstellingen
van het euromediterrane partnerschap
(vorming van een gemeenschappelijke
ruimte van stabiliteit en economische
welvaart) gesteund met een nog niet
eerder geëvenaard bedrag van 1,4 mil-
jard aan leningen.

Het accent lag daarbij vooral op de
infrastructuur – waterbeheer, stadsver-
voer en -vernieuwingen en energie –
voor een totaal van 1,1 miljard. De ove-
rige steun ging naar de ontwikkeling
van het MKB door middel van globale
kredieten.

In het kader van het steunprogramma
TERRA is een lening verstrekt ten
behoeve van het herstel van industriële
voorzieningen in de regio's van Turkije
die getroffen zijn door de aardbeving.

Het volume van de kredieten in 2001, de
diversiteit van de gefinancierde secto-
ren en de middelen die gebruikt zijn
bevestigen alle dat de EIB, de belang-
rijkste bron van bancaire financiering
voor duurzame ontwikkeling in de
regio, een prominente rol speelt in de
economische ontwikkeling van de medi-
terrane partnerschapslanden.

Samenwerking met de
partnerlanden
De Bank steunt het communautaire beleid voor ontwikkelingssteun en neemt deel
aan het samenwerkingsbeleid zoals dat door de Unie in zo'n 150 derde landen
wordt gevoerd. Zij opereert onder kredietmandaten van de Unie (1) met een externe
garantie, maar ook uit hoofde van de faciliteit voor het euromediterrane partner-
schap, die door de EIB is ingesteld naar aanleiding van de Europese Raad van Nice
(december 2000) en tot januari 2007 een bedrag van 1 miljard ter beschikking stelt
ten behoeve van grote transregionale projecten op het gebied van vervoer, energie
en het milieu.

De EIB is actief betrokken, tezamen
met de Commissie, bij het huidig
overleg, onder Spaans voorzitterschap,
waarmee men het euromediterrane
partnerschap dat in 1995 in Barcelona
is gelanceerd een nieuwe impuls wil
geven.

Partnerlanden

1997-2001: 11 miljard

Kredieten in de niet-EU landen in

het Middellandse-Zeegebied in 2001

(in mln EUR)

waarvan 
Totaal risicokapitaal

Turkije

Tunesië

Algerije

Egypte

Marokko

Syrië

Regionaal

Middellandse-
Zeegebied

2001

2000

1999

1998

1997

2 0001 000 3 000

Middellandse-Zeegebied

ACS-landen

Zuid-Afrika

Latijns-Amerika en Azië

Balkan

(1) Zie tabel G “Overeenkomsten, financiële protocollen en besluiten die op 28 januari 2002 van kracht
waren of waarover werd onderhandeld” in het statistisch overzicht op de bij deze brochure gevoegde 
cd-rom. Deze gegevens kunt u tevens raadplegen op de internetsite van de EIB: www.eib.org.
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In 2001 is de Bank in 21 landen actief
geweest en heeft zij vijf regionale projec-
ten gesteund. De kredieten bedroegen 
in totaal 520 miljoen; hiervan bestond
332 miljoen uit risicokapitaal.

Voorbeeld van een groot project is de aan-
leg van de oliepijpleiding tussen Tsjaad en
Kameroen, als onderdeel van een transre-
gionaal project gericht op de exploitatie
van de olievelden in het gebied, die van
grote invloed zal zijn op het bruto binnen-
lands product van deze regio.

Zuid-Afrika

150 miljoen van de kredieten betrof de
financiering van kleine lokale infrastructu-
ren en het MKB, alsmede de N4-tolauto-
snelweg, belangrijke verkeersader in de
omgeving van Pretoria.

Landen in Latijns-Amerika en Azië

Van de in 2001 verstrekte kredieten 
(543 miljoen in totaal) ontving Latijns-Ame-
rika 365 miljoen en Azië 178 miljoen.

De EIB richt zich in de eerste plaats op het
versterken van de aanwezigheid van Euro-
pese ondernemingen en banken door steun
te verlenen aan hun filialen en aan joint
ventures. Meer dan 90% van de kredieten
zijn op dit doel gericht.
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Balkan

Na sinds het begin van haar verrichtingen
op de Balkan grotendeels steun te hebben
verleend aan de vervoerssector in het kader
van het Stabiliteitspact, heeft de EIB in
2001 haar kredieten in de regio gediversifi-
ceerd om meer steun te kunnen verlenen
aan de particuliere sector. Deze verande-
ring is het gevolg van het ontstaan van sta-
biliteit en economische ontwikkeling in de
regio. Niettemin blijft de Bank infrastruc-
tuurprojecten financieren aangezien van
haar verwacht wordt dat zij een belang-
rijke rol speelt in het opzetten van het
tweede pakket maatregelen voor de
wederopbouw. Dat zal een totale investe-
ring van 2,4 miljard met zich meebrengen.

In 2001, heeft de EIB haar kredietverlening
aanzienlijk verhoogd, tot 319 miljoen: 79%
ging naar de basisinfrastructuren, waaron-
der energie, en 21% naar de particuliere
sector via globale kredieten in Kroatië en
FYROM.

De Bank heeft haar eerste lening onderte-
kend in de Federale Republiek Joegoslavië.

Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan en LGO

De EIB steunt de ontwikkeling van de
ACS/LGO-landen in het kader van het ont-
wikkelingsbeleid van de Europese Unie.
Wanneer de nieuwe conventie van Coto-
nou in werking treedt, wordt een bedrag
beschikbaar gesteld van 1,7 miljard uit de
eigen middelen van de Bank. Gedurende
de daaropvolgende vijf jaar zal 2,2 miljard
uit hoofde van de nieuwe faciliteit, die de
conventie van Cotonou aan het beheer van
de EIB toevertrouwt, beschikbaar komen.
De nieuwe faciliteit wordt momenteel
voorbereid en zal een beroep gaan doen
op verscheidene risicokapitaalinstrumenten.

(in mln EUR)

waarvan

risico-

Totaal kapitaal

Afrika

Midden- en 

Equatoriaal-Afrika

Zuidelijk Afrika en 

de Indische Ocean

Oost-Afrika

West-Afrika

Multiregionaal

Caribisch gebied

ACS-landen 

(als geheel)

LGO

ACS-LGO

Balkan
Kredieten toegekend in 2001

(in mln EUR)

Totaal

Kroatië

Federale Republiek
Joegoslavië

Albanië

Bosnië-Herzegovina

FYROM

Balkan

ACS-landen en LGO
Kredieten toegekend in 2001

(in mln EUR)

Latijns-Amerika

Brazilië

Argentinië

Panama

Mexico

Azië

Filippijnen

China

Indonesië

LATIJNS-AMERIKA, AZIË

Latijns-Amerika en Azië

Kredieten toegekend in 2001
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EIB-Forum : Samenwerking in het Middellandse-Zeegebied

Het zevende EIB-Forum vond plaats in Sorrento, op 25 en 26 oktober 2001. Zo'n 400 des-
kundigen uit bestuurlijke en politieke kring, alsmede vertegenwoordigers van overheidsinstel-
lingen, de industrie en het bankwezen kwamen bijeen om zich te buigen over de resultaten
van het “Barcelona-proces” en de factoren die een rol spelen bij de al dan niet succesvolle
ontwikkeling van de regio.

In zijn openingsrede riep de president van de EIB Philippe Maystadt op tot een nieuwe
euromediterrane samenwerking om de stabiliteit en ontwikkeling in de regio veilig te stellen.
Tevens onderstreepte hij dat de economische ontwikkeling in het Middellandse-Zeegebied in
de afgelopen jaren van land tot land zeer ongelijk is geweest.

Ter samenvatting van de discussies van het Forum zei de vice-president van de Bank Francis
Mayer, onder meer belast met de kredietverlening van de EIB in de mediterrane partnerlan-
den: “De landen in het Middellandse-Zeegebied, die hopen te kunnen profiteren van de
mogelijkheden die worden geboden door een vrijhandelszone met de Unie, waarvan de
inwerkingstelling in 2010 wordt verwacht, dienen zich extra in te spannen om hun econo-
mieën te moderniseren en de structurele veranderingen, die nodig zijn om groei te genereren
en buitenlandse investeerders aan te trekken, door te voeren. De Europese Unie is bereid dit
proces te ondersteunen. Haar inspanningen geven een nieuw élan aan het “Barcelona-proces”
en stellen de gehele regio in staat te profiteren van de gevolgen van de uitbreiding van de
Unie. Duurzame ontwikkeling in de regio kan alleen worden bereikt door een hechte samen-
werking tussen de landen en de deelnemers aan het economisch leven. Het versterken van de
“zuid-zuid samenwerking” is onmisbaar voor de regio”.

Onder de sprekers waren veel vertegenwoordigers van de partnerlanden in het Middellandse-
Zeegebied zoals de Minister van Buitenlandse Zaken van Turkije, de heer Dervis; de Minister
van planning en internationale samenwerking van Egypte, de heer El-Dersh; de Minister van
internationale samenwerking en buitenlandse investeringen van Tunesië, de heer Merdassi; de
Minister van financiën, economie, privatisering en tourisme van Marokko, de heer Oualalou;
de Minister van sociale economie, midden- en kleinbedrijf en handwerksnijverheid van
Marokko, tevens belast met algemene regeringszaken, de heer Lahlimi; de Secretaris-Generaal
van de Marokkaanse Bank van buitenlandse handel, de heer Benjelloun; de President van
Turk Ekonomi Bankasi, de heer Canevi en de President van Tuninvest Finance Group, de
heer Abdelkefi.

Gastspreker op het Forum was de heer Pedrag Matvejevič, schrijver en hoogleraar aan de
faculteit voor Slavische studies aan de universiteit van Sapienza in Rome. Tot zijn belangrijk-
ste publicaties behoort “Mediterranean - a cultural landscape”, een werk betreffende de lan-
den in het gebied van de mare-nostrum.

Vito Tanzi, vice-staatssecretaris 
van het Ministerie van Financiën

Henri Proglio, 
voorzitter van de RvB 

van Vivendi Environnement

Pedro Solbes Mira, 
lid van de Europese Commissie

Laurent Fabius, minister van Eco-
nomische Zaken en Financiën

Lord Rothschild, voorzitter 
van Rothschild Capital Ltd.

Miguel Nadal Segalá, 
staatssecretaris van het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken
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De globale kredieten van de EIB

Het financieren van het MKB vindt plaats
op lokaal niveau. Om deze reden maakt de
Bank gebruik van een decentraal netwerk
van financiële partners om via hen projec-
ten van bescheiden omvang te ondersteu-
nen.

In 2001 heeft de EIB 10,5 miljard aan 
globale kredieten verstrekt in de landen
van de Europese Unie; hiervan is de 
helft naar steun voor het MKB gegaan.
5,2 miljard kwam ten goede aan ongeveer
24 000 ondernemingen.

Met een gemiddeld bedrag van
215 000 euro per krediet sluit deze vorm
van financiering bijzonder goed aan op de
behoeften. De ondernemingen met minder
dan 100 werknemers maken twee derde uit
van de begunstigde ondernemingen.

Om haar actieradius te vergroten heeft de
EIB haar netwerk van partnerbanken gedi-
versificeerd en gespecialiseerd en hecht zij
grote waarde aan het financieren van het
MKB via partnerbanken met een groot aan-
tal vestigingen in regionale ontwikkelings-
zones.

Risicokapitaal

In januari 2001 heeft de EIB haar deelne-
mingen aan het EIF overgedragen, waar-
door het EIF binnen de Unie de financie-
ringsinstelling is geworden die gespecia-
liseerd is in risicokapitaaltransacties en het
verlenen van garanties aan het MKB.

In 2001 heeft het EIF in de 15 lidstaten en
vijf toetredingslanden 57 transacties voor
een totaal van 800 miljoen euro onderte-
kend. Hiermee is het EIF een belangrijke

De EIB-Groep en het MKB 

Het MKB omvat 98% van de particuliere ondernemingen in Europa en is een belangrijke
bron van werkgelegenheid. In de afgelopen tien jaar heeft het aantal arbeidsplaatsen
dat door het MKB is gecreëerd tegenwicht gegeven aan het verlies aan banen bij ingrij-
pende industriële saneringen. Het MKB blijft echter lijden aan een tekort – in volume en
in tijd – aan financieringsmiddelen die op haar behoeften zijn toegesneden.

De EIB-Groep kan voorzien in traditionele financieringen op korte en middellange ter-
mijn via globale kredieten en activiteiten met risicokapitaal uit eigen middelen. Met drie
verschillende instrumenten beantwoordt de EIB aan de financiële behoeften van het
MKB:

• globale kredieten van de EIB;

• garantie-instrumenten van het EIF ten behoeve van het MKB;

• activiteiten met risicokapitaal van het EIF.

In totaal profiteren zo'n 100 000 bedrijven in het MKB in Europa en de toetredingslanden
van deze activiteiten.
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speler op de Europese risicokapitaal-
markt geworden, met name op het ter-
rein van startkapitaal, het marktseg-
ment waarop de activiteit van het Fonds
zich concentreert.

Het merendeel van de middelen is door
de EIB aan het EIF overgedragen in het
kader van het Initiatief Innovatie 2000.
Aanvullende bedragen zijn door de Com-
missie beschikbaar gesteld in het kader
van het Meerjarenprogramma voor het
MKB in de EU 2001/2005 (MAP) ter finan-
ciering van “seed-capital” en incubators.
De complementariteit van de mandaten
van de Commissie en van de EIB is bij-
zonder omdat zij berust op opeenvol-
gende cycli van risicokapitaal (seed-
capital gevolgd door startkapitaal).

De investeringsstrategie van het EIF is
gebaseerd op drie pijlers:

• steun aan geavanceerde technologie
in Europa; 

• het ontwikkelen van fondsen in zui-
delijk Europa (Spanje, Zuid-Italië,
Portugal en Griekenland) alsmede in
de toetredingslanden, waar de markt
minder ontwikkeld is;

• het ontwikkelen van fondsen die op
paneuropese basis opereren, zodat
zij een kritische massa die vergelijk-
baar is met de grote Amerikaanse
fondsen kunnen krijgen.

Op 1 januari 2002 beheerde het EIF een

portefeuille van 153 fondsen, met een

gezamenlijke waarde van 2 miljard euro.

De garantieportefeuille van het EIF
ten behoeve van het MKB

Het EIF verstrekt garanties ten behoeve
van bancaire kredieten die aan het MKB
worden verstrekt. Het Fonds onder-
steunt kapitaalverhogingen, indirecte
verzekeringen en contragaranties via
een netwerk van 86 tussenfinanciers. In
2001 heeft het EIF 39 nieuwe garantie-
portefeuilles afgesloten ten behoeve
van het MKB, met een totale waarde
van 958 miljoen euro.

Het merendeel van deze operaties (64%
van de portefeuille) is gesloten uit
hoofde van de faciliteit voor het MKB,
gefinancierd uit communautaire begro-
tingsmiddelen. In het kader van het
Meerjarenprogramma voor het MKB 
in de EU 2001/2005, is deze faciliteit 
uitgebreid tot garanties voor micro-kre-
diettransacties, deelnemingen en inves-
teringen in informatietechnologie
gepleegd door het MKB.

Het EIF beheert eveneens het pro-
gramma “Groei en milieu” (20% van de
portefeuille) uit hoofde waarvan garan-
ties worden verstrekt voor investerin-
gen van het MKB op het gebied van
milieubescherming en “eco-business”.

De garantie-instrumenten die het EIF uit
eigen middelen steunt zijn aanzienlijk
toegenomen. Het hefboomeffect van
dit type instrument is uiterst belangrijk
en draagt bij aan een optimale benut-
ting van de middelen.

Het EIF heeft voor een totaal bedrag
van 3,3 miljard euro aan garantietrans-
acties gesloten.
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6,1 miljard in de Unie

In 2001 heeft de EIB haar kredietverlening
aan TEN's binnen de Unie voortgezet:
5,1 miljard werd toegekend aan netwerken
op het gebied van vervoer en 1 miljard aan
telecommunicatie.

In de vervoerssector hadden de belangrijk-
ste financieringen betrekking op: 

• de aanleg van hogesnelheids-spoor-
lijnen, in Frankrijk, Italië en Nederland;

• de verbetering van (auto)snelwegen in
acht landen;

• het versterken van de luchthaveninfra-
structuur in Duitsland, Spanje, Groot-
Brittannië, Ierland en Portugal;

• de uitbreiding en modernisering van de
haveninfrastructuur.

1 miljard in de toetredingslanden

In de toetredingslanden, waar grote
behoefte bestaat aan de ontwikkeling en
het herstel van de vervoersinfrastructuur, is
ten behoeve van TEN's op het gebied van
vervoer en telecommunicatie 1 miljard aan
kredieten verstrekt: prioritaire spoorweg-
en (autosnel)wegverbindingen, netwerken
voor telecommunicatie en mobiele telefo-
nie.

Financiering van transeuropese
netwerken (TEN's)
Goed functionerende verbindings- en energietransportnetwerken zijn van fundamenteel
belang voor de economische integratie van de Unie; ook in het kader van de uitbreiding
spelen zij een essentiële rol. Sinds 1993, gevolg gevend aan de werkzaamheden van de
Christophersen werkgroep, en naar aanleiding van de bepaling van de prioritaire trans-
europese netwerken door de Europese Raad van Essen (december 1994), heeft de Bank
haar activiteit ten gunste van de TEN's gestaag uitgebreid.

De EIB is de belangrijkste bancaire financieringsbron voor deze grote netwerken. Zij is in
staat om op uitstekende voorwaarden de grote bedragen ter beschikking te stellen die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de TEN's; voorts kan zij zorgdragen voor looptij-
den en andere leningsvoorwaarden die aangepast zijn aan de omvang van de projecten
en het mogelijk maken andere financieringsbronnen aan te boren. Dit blijkt met name
uit het toenemend aantal door de EIB gesteunde publiek-private samenwerkingsverban-
den, die de voordelen van beide sectoren bundelen. Na reeds vele projecten binnen de
Unie op deze wijze te hebben gefinancierd, heeft de Bank dit type partnerschappen in
2001 uitgebreid tot de toetredingslanden.

De EIB heeft in 2000 een faciliteit voor gestructureerde financiering ingesteld, waardoor
zij in staat is een breed pakket financiële producten aan te bieden. Met deze faciliteit
wordt beoogd een toegevoegde waarde te verlenen aan prioritaire projecten als aanvul-
ling op de financiële mogelijkheden van handelsbanken en de kapitaalmarkten. Deze
activiteiten vinden voornamelijk plaats in de landen van de Europese Unie, maar ook in
de toetredingslanden.

Elf van de veertien 
prioritaire vervoers-

projecten en zeven van 
de tien prioritaire 

energieprojecten met
een totale waarde van
17 miljard zijn door de

EIB goedgekeurd.
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De EIB draagt bij aan de vernieuwing van de spoorwegen

Zoals aangekondigd in het nieuwe Witboek betreffende vervoer, aangenomen op 12 septem-
ber 2001, heeft de Europese Commissie in januari 2002 een nieuw pakket maatregelen voor-
gesteld met als doel het vernieuwen van de spoorwegen. Sinds vele jaren steunt de EIB de
financiering van de spoorwegen. In de laatste vijf jaar heeft zij 12,3 miljard aan kredieten
toegekend aan de spoorwegen (12,6 miljard voor autowegvervoer). Ten behoeve van de hoge-
snelheidslijnen in Frankrijk, België, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk heeft de EIB
voor meer dan 7 miljard aan kredieten verstrekt.

In 2001 zijn twee bijzonder belangrijke projecten als onderdeel van veertien prioritaire pro-
jecten door de EIB ondersteund: de TGV Est-Europe in Frankrijk en de HSL-Zuidlijn in
Nederland.

De TGV Est-Europe, die Frankrijk, Luxemburg en Duitsland verbindt, is een belangrijke
schakel voor toekomstige hogesnelheidsnetwerken in Europa. Het totale tracé, met een lengte
van 405 kilometer, verkort de reistijd van Parijs naar Metz tot anderhalf uur, naar Straatsburg
tot 2.20 uur en naar Frankfurt tot 3.45 uur. Het spoorwegvervoer wordt voor reizigers op
grote afstanden aantrekkelijker dankzij de aanzienlijk verbeterde reistijden en aansluitingen
in een groot deel van Frankrijk en sommige gebieden van Duitsland en Luxemburg. De eer-
ste werkzaamheden zijn in 2001 aangevangen en de opening wordt verwacht in 2006.

510 miljoen is in 2001 toegekend aan Réseau Ferré de France en aan regio's in de Cham-
pagne-Ardennen, Elzas en Lotharingen.

Het HSL-Zuid project in Nederland is de laatste fase van de aanleg van het uitgestrekte
hogesnelheidsnetwerk PKBAL (Parijs-Keulen-Brussel-Amsterdam-Londen). Het betreft de
aanleg van een hogesnelheidslijn die Amsterdam via Rotterdam met de Belgische grens ver-
bindt.

De HSL-Zuidlijn, 80 kilometer lang, waarvan de opening in 2006 wordt verwacht, biedt
passagiers reistijdverkorting en meer betrouwbaarheid. Amsterdam ligt dan op slechts drie
uur van Parijs en op 3.40 uur van Londen. Hiermee wordt de aantrekkelijkheid van de
spoorwegen op een uiterst belangrijke Europese verkeersader verhoogd.

Het HSL-Zuidproject is belangrijk voor Nederland, niet alleen omdat zij staat voor een
hoogwaardige dienst voor treinreizigers, maar ook omdat zij het eerste publiek-private part-
nerschap in Nederland vormt dat van projectfinanciering profiteert. De EIB heeft in samen-
werking met een groep internationale banken een actieve rol gespeeld bij het bijeenbrengen
van de 1,2 miljard euro die nodig was voor de financiering van dit project. In 2001 heeft zij
een lening van 400 miljoen goedgekeurd.
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In 2001 is het volume van de kredieten in
de sectoren gezondheidszorg en onderwijs
sterk gestegen: van 1,2 miljard in 2000 naar
2,1 miljard.

1,4 miljard voor onderwijs

In deze sector zijn kredieten verstrekt ten
gunste van een reeks uiteenlopende
infrastructuurprojecten. De belangrijkste
zijn:

• de modernisering van instellingen voor
hoger onderwijs in oostelijk Duitsland en
van basisscholen in Griekenland;

• de renovatie van scholen en deze voor-
zien van informatie- en communicatie-
technologie in Engeland en Schotland in
het kader van publiek-private partner-
schappen;

• het financieren van laboratoria voor
informatica-onderzoek en netwerken
voor de uitwisseling van gegevens in
Griekenland;

• het opzetten van diverse projecten in
Oostenrijk, Denemarken en Finland
(aanleg van een moderne onderwijs-
infrastructuur met bibliotheken, labora-
toria, enz.)

700 miljoen voor gezondheidszorg

De projecten in de gezondheidszorg
omvatten onder andere:

• de modernisering van ziekenhuizen in
Cyprus en Polen (het betreft de eerste
kredieten die buiten de Unie door de
Bank zijn verstrekt);

• renovatieprojecten betreffende zieken-
huizen in Oostenrijk;

• een project voor de reorganisatie van
een ziekenhuis en de vernieuwing van
apparatuur voor informatietechnologie
in het kader van een publiek-private
partnerschap in het Verenigd Koninkrijk;

• de bouw van een nieuw ziekenhuis in
een steungebied in Spanje en de moder-
nisering van de zorginfrastructuur in het
oostelijk deel van Duitsland.

Investeren in menselijk kapitaal
Het bevorderen van menselijk kapitaal – door middel van onderwijs en gezondheidszorg
– is van fundamenteel belang voor de economische en sociale ontwikkeling.

De conclusies van de Europese Raad van Lissabon (maart 2000) luiden als volgt: “Mense-
lijk kapitaal is het hoogste goed van Europa en dient het uitgangspunt te vormen van
het beleid van de Unie”.

Om ook de toetredingslanden in staat te stellen hun gezondheidszorg en onderwijs te
verbeteren, heeft de EIB de kredietverlening aan deze sectoren uitgebreid tot de 12 toe-
tredingslanden. De eerste leningovereenkomsten zijn in 2001 in Nicosia (Cyprus) en Lodz
(Polen) ondertekend.

Menselijk kapitaal
Afzonderlijke leningen
1997-2001: 5 miljard

2001

2000

1999

1998

1997

500 2 0001 000 2 5001 500

onderwijs

gezondheidszorg
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Onderwijs

Gezondheidszorg

8 miljard sinds 1997 verstrekt ten behoeve van menselijk kapitaal 

Sinds 1997 heeft de Bank meer dan 5 miljard aan kredieten toegekend in de sectoren gezondheidszorg
en onderwijs. Daarnaast is zo'n 3 miljard via globale kredieten toegekend ten behoeve van kleine
infrastructuren in deze sectoren.

Bijna 90% van de projecten bevinden zich in de steungebieden. Een groot aantal van de projecten is
erop gericht scholen, universiteiten en ziekenhuizen aan te sluiten op de meest geavanceerde informa-
tie- en communicatietechnologieën.



Uitstekende financiële bemiddeling
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Het inleenbeleid van de Bank berust op twee pijlers: zij stelt zich ten doel de financieringskosten zo
laag te houden als verantwoord is, en streeft ernaar de liquiditeit op de secundaire markt te vergro-
ten. Met deze strategie wordt beoogd de positie van de EIB als vooraanstaande niet-gouvernemen-
tele benchmark-geldnemer met een AAA-rating te handhaven, waardoor de Bank onder de best
mogelijke voorwaarden kredieten kan toekennen en aldus het beleid van de Europese Unie kan blij-
ven ondersteunen.

Hieraan is uitvoering gegeven door een combinatie van strategische en marktgerichte benaderin-
gen. Een zeer belangrijke factor was de uitgifte van omvangrijke liquide benchmark-obligaties in
EUR, USD en GBP. Dit inleenbeleid is erop gericht de investeerdersbasis te verbreden en de marktpe-
netratie te vergroten en de investeerders hierbij zeer liquide en elektronisch verhandelde producten
te bieden.  Speciale aandacht werd geschonken aan transparantie; in dit kader werd gebruik
gemaakt van bookbuilding en het combineren van investeringen (de methode van pot syndication).

Bovendien zijn er bij de emissieactiviteiten in alle beschikbare valuta's maatwerkproducten ontwik-
keld, waarbij bijzondere aandacht werd geschonken aan specifieke behoeften die bij investeerders
leven. Aan de behoefte aan specifieke beleggingsinstrumenten, die bij zowel kleine als institutio-
nele beleggers leeft, werd tegemoetgekomen door de introductie van vernieuwende emissies-
op-maat, waarbij vaak gebruik werd gemaakt van instrumenten als calls, caps en floors en waarbij
coupons en aflossingsbedragen werden gekoppeld aan aandelenindexen en aan valuta's. In het
kader van haar risicobeheerbeleid bleef de Bank waakzaam en werden de verschillende soorten risi-
co's van dit soort emissies aan een grondig onderzoek onderworpen, terwijl tevens gezorgd werd
voor een adequate indekking.

De EIB bleef ernaar streven om middelen op te nemen in de valuta's van de toetredingslanden,
zowel op de binnenlandse markten als op de euromarkt. Waar het de rating van kredietwaardig-
heid betreft behoort de Bank tot de top; zij blijft daardoor in staat relatief lang lopende obligaties
in dergelijke valuta's uit te geven en draagt hiermee bij aan de verruiming van de kapitaalmarkten.
In deze valuta's opgenomen middelen worden doorgeleend aan projectontwikkelaars in de betrok-
ken regio; door het wegvallen van wisselkoersrisico's worden investeringen sterk gestimuleerd, het-
geen uiteindelijk bijdraagt tot de integratie. 

De rol van de EIB als belangrijke internationale emittent blijkt tevens uit de verscheidenheid in de
valuta's waarmee zij werkt. Zo is de Bank sterk aanwezig in met name Japan, Azië en het gebied
van de Stille Oceaan, alsmede op de Zuid-Afrikaanse markt.

Er is een omvattend marketingprogramma gelanceerd, waarmee op succesvolle wijze zowel de
markt van de institutionele als van de kleine beleggers is bewerkt. Het programma is uitgevoerd
door middel van een groot aantal roadshows voor beleggers in de mondiale financiële centra. Aldus
werd beoogd de distributiekanalen van de EIB uit te breiden en de beleggers meer vertrouwd te
maken met het pakket aan financiële producten dat de EIB te bieden heeft.

Activiteiten op de kapitaalmarkten

In totaal heeft de Bank 32 305 miljoen

(voor swaps) aan leningen geplaatst,

wat een toename van 11% betekent in

vergelijking met het voorgaande jaar

(29 002 miljoen in 2000). De middelen-

opname in EU-valuta's bedroeg 53% (in

2000 72%). Er werden leningen ge-

plaatst in 13 verschillende munten (10 in

2000), verdeeld over 148 transacties (in

2000 149 transacties).



blz. 32DE EIB-GROEP IN 2001

Het totaalbedrag aan opgenomen midde-
len (na swaps) bedroeg 32 172 miljoen,  ver-
deeld over 11 munten (29 038 miljoen in
2000). Het beroep op de swapmark-
ten bleef groot. In totaal was hiermee 
26 209 miljoen gemoeid (81% van de 
opgenomen middelen tegenover 83% 
– 24 197 miljoen – in 2000). Enerzijds kwam
dit doordat de Bank wat valuta's en rente-
vorm betreft moest inspelen op de wensen
van haar kredietgevers; anderzijds werden
hiermee indekkingstransacties in algemene
zin uitgevoerd.

80% van het inleenbedrag werd tegen
variabele rente opgenomen (25 818 miljoen
tegenover 24 006 miljoen in 2000); het te-
gen vaste rente opgenomen bedrag steeg
van 5 032 miljoen in 2000 naar 6 354 mil-
joen. Het profiel voor de gemiddelde loop-
tijd van de leningen werd korter (6,3 jaar
tegenover 12,5 jaar in 2000).

In het kader van haar middelenbeheer
heeft de Bank voor 981 miljoen aan schul-
den vervroegd afgelost of ingekocht (in
2000 828 miljoen).

De activiteiten op de markten

De EIB is de belangrijkste supranationale
geldnemer en de enige benchmark-refe-
rent die rendementscurves voor liquide
benchmark-leningen kan bieden in alle
toonaangevende valuta's: EUR, USD en
GBP. Daarnaast kan de EIB de beleggers een
breed pakket van gestructureerde en aan
specifieke situaties aangepaste  obligatiele-
ningen in verschillende valuta's leveren. In
het kader van haar algemene inleenbeleid
speelt de EIB eveneens een proactieve rol
bij de ontwikkeling van de kapitaalmarkten
in Midden-Europa en Azië.

EUR: 10 398 miljoen voor swaps/ 
21 535 miljoen na swaps

In 2001 werden via het EARN (“Euro Area
Reference Notes”)-programma vier bench-
mark-leningen in euro geplaatst voor een
bedrag van in totaal 10 miljard euro; hier-
mee werd het traditionele beleid van de
EIB ter ondersteuning van Europa's eigen
munt voortgezet en werd tevens de aan-
wezigheid van de EIB op de internationale
markten versterkt.

In het eerste gedeelte van het jaar bleef de
Bank zich beleidsmatig richten op uitbrei-
ding van bestaande emissies, om de liquidi-
teit hiervan te vergroten en aldus te vol-
doen aan de hoogste normen die binnen
de eurozone heersen. Er werden drie emis-
sies opnieuw opengesteld: een EARN-
lening 2006 voor 3 miljard euro, een EARN-
lening 2008 voor 1 miljard euro, en een
EARN-lening 2005 voor 1 miljard euro.
Twee van deze benchmarks haalden de
drempel van 5 miljard euro die is vereist
voor toelating tot Euro-MTS (het alom
erkende elektronische handelsplatform),
waardoor kan worden geprofiteerd van de
handelspatronen bij de meest liquide Euro-
pese staatsobligaties.

In de tweede helft van het jaar werd een
nieuwe EARN-benchmark-lening geplaatst:
een Global EARN 2007 voor 5 miljard euro,
de grootste obligatielening die ooit door
de Bank werd geplaatst. De transactie werd
zorgvuldig voorbereid en de plaatsing
geschiedde met de volledige steun van het
internationale bankwezen. De prijs kwam
tot stand op basis van een grondig proces
van bookbuilding, waardoor de financie-
ringskosten uiteindelijk beneden het
niveau uitkwamen dat bij de EIB op de
secundaire markt gebruikelijk is. Deze emis-

In 2001 opgenomen leningen

(in mln euro)

Voor swaps Na swaps

EUR % EUR          %

EUR

DKK

GBP

SEK

Totaal 
EU

AUD

CHF

CZK

HKD

HUF

JPY

NOK

PLN

SKK

TWD

USD

ZAR

Totaal 
buiten EU

TOTAAL

10 398 32,2 21 535 66,9

0 0,0 31 0,1

6 862 21,2 6 971 21,7

0 0,0 60 0,2

17 261 53,4 28 597 88,9

117 0,4 0 0,0

204 0,6 204 0,6

16 0,0 23 0,1

413 1,3 0 0,0

79 0,2 0 0,0

379 1,2 541 1,7

50 0,2 0 0,0

209 0,6 142 0,4

0 0,0 111 0,3

313 1,0 0 0,0

13 092 40,5 2 484 7,7

171 0,5 69 0,2

15 044 46,6 3 575 11,1

32 305 100 32 172 100
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sie kreeg de prijs van Euroweek voor
“Beste supranationale obligatie-emissie
van 2001”.

Aan het einde van 2001 omvatte de
EARN-curve negen benchmark-leningen
met looptijden van 2003 tot 2010; in
totaal stond een bedrag van bijna 
40 miljard euro uit (zie onderstaande
tabel). Al deze obligaties worden ver-
handeld via het elektronische MTS-
netwerk. Van vijf emissies verloopt de
handel via Euro-MTS, het meest liquide
segment van het MTS-systeem, met
parallelle prijsnoteringen.

Behalve euro-benchmarks bleef de Bank
ook gestructureerde obligaties en emis-
sies-op-maat plaatsen, teneinde in te
spelen op de specifieke wensen van
zowel kleine als institutionele beleg-
gers; hiermee was een bedrag van in
totaal 398 miljoen euro gemoeid. Naar
aanleiding van de Japanse vraag naar
gestructureerde obligatieleningen had
een eerste obligatie-emissie in euro
plaats die gericht was op de Japanse
kleine belegger.

GBP: 4 279 miljoen voor swaps / 
4 337 miljoen na swaps
(in euro: 6 862 miljoen / 6 971 miljoen)

In 2001 voerde de EIB bij haar emissies
een strategie die gericht was op het
creëren van een grotere verscheiden-
heid aan beleggers; daarnaast bleef de
Bank maatregelen nemen ter vergro-
ting van de liquiditeit, om aldus EIB-
obligaties voor beleggers aantrekkelij-
ker te maken.

In totaal werd 4,3 miljard GBP opgeno-
men: 8,2% van het totale bedrag aan
emissies van vastrentende waardepapie-
ren in pond sterling (waarbij de Britse
overheidsaandelen, Gilts, niet zijn mee-

gerekend). De obligatieleningen van de
EIB maken meer dan 12% uit van de
index voor vastrentende waardepapie-
ren in pond sterling (exclusief Gilts). De
EIB is de benchmark-geldnemer voor
andere obligatieleningen dan Gilts.

Het grootste deel van de emissie-activi-
teit in pond sterling geschiedde door
middel van het opnieuw openstellen
van bestaande emissies. Naar aanleiding
van veranderingen in de regelgeving in
het Verenigd Koninkrijk werd in het
begin van het jaar het aantal langlo-
pende obligaties (van 2021 tot 2039)
opgevoerd; vervolgens werd het accent
gelegd op leningen met een looptijd tot
tien jaar. Er werd een nieuwe lening
2011 tegen 5,5% geplaatst, die vervol-
gens werd verhoogd tot 950 miljoen
GBP.

Ter vergroting van de liquiditeit bij 
benchmark-leningen van de EIB werd
een repo-marketmakingfaciliteit in het
leven geroepen.  Voorts is op Reuters'
pagina “EIBGBP01” een pagina opgezet
met real-timeprijzen voor de obligatie-
leningen in GBP van de EIB, waarop de
tarieven van de financiële bemidde-
lingsgroep van de EIB zijn vermeld.

Daarnaast plaatste de EIB ook een op de
kleine belegger gerichte emissie, die
werd verkocht via de elektronische han-
delssystemen van de door haar aange-
wezen groep bemiddelende banken.

Voor wat betreft de gestructureerde
financieringsvormen werd onder meer
een emissie geplaatst met constante
annuïteiten, die zijn gekoppeld aan de
RPI (de index van de detailhandelsprij-
zen); deze lening had een looptijd van
33 jaar en wordt back-to-back doorge-
leend aan het publiek-private samen-

werkingsverband  Dudley Hospital.  De
EIB plaatste als eerste emittent met een
AAA-rating een aan een gelimiteerde
prijsinflatie gekoppelde emissie (RPI
max. 5%, min. 0%); hiervan bedroeg de
looptijd 30 jaar.

USD: 11 705 miljoen voor swaps / 
2 276 miljoen na swaps
(in euro: 13 092 miljoen/2 484 miljoen)

Er werd 11,7 miljard USD opgenomen;
nooit eerder plaatste de EIB in een jaar
een zo hoog bedrag in USD. Vier global
bonds werden geïntroduceerd, waaraan
in toenemende mate door beleggers uit
de Verenigde Staten werd deelgeno-
men. De Global-emissie 2006 voor 4 mil-
jard USD is de grootste momenteel uit-
staande obligatielening in USD die ooit
door de Bank werd geplaatst.

In de loop van het jaar bood de Bank
omvangrijke emissies aan; hiermee
neemt de waargenomen liquiditeit toe
en wordt minder vaak een beroep op de
markt gedaan, wat uiteindelijk een
gunstige uitwerking zal hebben op
prestaties en financieringskosten.

Er is een curve voor liquide benchmark-
leningen opgebouwd; het uitstaande
bedrag is 24 miljard USD, en de real-
timeprijzen worden door marketmakers
op Reuters' pagina “EIBUSD01” ver-
meld.

Daarnaast zijn er op de kleine belegger
gerichte emissies en gestructureerde
obligatieleningen in USD geplaatst,
waardoor de groep beleggers van de
EIB in USD werd verbreed; dit aanbod
vormde een aanvulling op het pakket
dat zich specifiek op de vraag in Japan
en Europa richt.
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Europese markten

Er werd een lening voor 400 miljoen NOK
met een looptijd van 5 jaar geplaatst; de
opbrengsten hiervan werden via swaps in
SEK omgezet. Voorts werd een op de bin-
nenlandse markt gericht programma voor
30 miljard SEK opgezet. Door de plaatsing
van een tienjarige obligatielening van 
300 miljoen CHF kon de Bank opnieuw
actief worden op de Zwitserse markt. Er
werd via swaps 228 miljoen DKK en 577 mil-
joen SEK opgenomen, en wel naar aanlei-
ding van ongunstige financieringscondities
bij deze munten.

Markten in Midden- en Oost-Europa

De EIB voerde haar activiteiten in Midden-
en Oost-Europa met bijna 50% op; de Bank
plaatste negen emissies voor in totaal 
304 euro in Tsjechische kronen (CZK), Hon-
gaarse forint (HUF) en Poolse zloty's (PLN).

De EIB sloot een emissie-kaderovereen-
komst voor 3 miljard PLN en was hiermee
de eerste emittent die via een op de bin-
nenlandse markt gericht programma emis-
sies plaatste. Aldus leverde de Bank een
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling
van de Poolse markt. In het kader van 
deze overeenkomst werd een tienjarige
nulcoupon-obligatie voor 500 miljoen PLN
geplaatst; de obligaties kwamen bij bin-
nenlandse beleggers terecht.

Toen de Hongaarse deviezenbeperkingen
werden opgeheven en de valuta buiten
Hongarije haar intrede kon doen, was de
Bank wederom de eerste emittent die op
de internationale markt een lening in HUF
plaatste, en wel via een transactie ten
bedrage van 20 miljard HUF. De EIB heeft
de afgelopen jaren al obligatieleningen op
de binnenlandse HUF-markt geplaatst via
haar op deze plaatselijke markt gerichte
programma.

De Bank breidde haar bestaande nulcou-
pon-obligatie in CZK met vervaldatum 2013
uit met 1 miljard CZK; deze werd voorna-
melijk binnen Tsjechië geplaatst.

Voor kredietverlening op plaatselijk niveau
werd via swaps een bedrag van in totaal 4,7
miljard Slowaakse kronen (SKK) opgeno-
men.

De markten van Zuid-Afrika, Azië en de
landen in de Stille Oceaan

In de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) werd in
totaal 1,3 miljard ZAR opgenomen, waar-
door de Bank flexibele financieringsmoge-
lijkheden kon bieden voor projecten in
Zuid-Afrika, zoals de prijswinnende N4-weg
in dit land. In Japan nam de Bank via een
aanzienlijk aantal transacties 40 miljard JPY
op, en vergrootte aldus haar marktaandeel
op de markt voor gestructureerde obliga-
tieleningen. De Bank was in sterke mate
aanwezig op de Austraal-Aziatische mark-
ten, met name op de Taiwanese en Austra-
lische binnenlandse markten en in Hong-
kong. Het totale bedrag aan opgenomen
middelen op de Taiwanese markt bedroeg
9 miljard TWD. Via een emissie voor 200
miljoen AUD is de Bank weer terug op de
Australische binnenlandse markt. In Hong-
kong werd de EIB de grootste internatio-
nale emittent; op deze markt plaatste zij de
eerste transactie van het nieuwe millen-
nium, een obligatielening van 2,5 miljard
HKD.

Uitstaand bedrag aan EARN-
obligaties per 31.12.2001

Coupon Vervaldatum Bedrag

% (in mln EUR)

4,500 15.02.2003 3 360

5,250 15.04.2004 6 188

3,875 15.04.2005 3 000

4,875 15.04.2006 5 000

4,000 15.02.2007 5 000

5,750 15.02.2007 2 578

5,000 15.04.2008 6 082

4,000 15.04.2009 4 538

5,625 15.10.2010 3 000

38 746
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HET BANKWEZEN

De kredietverleningsactiviteiten die de
EIB verricht in samenwerking met het
bankwezen betreffen voornamelijk glo-
bale kredieten. Deze gedecentraliseerde,
indirecte wijze van financieren van kleine
en middelgrote projecten sluit nauw aan
bij de specifieke behoeften van het MKB
en de lokale overheden, die een dusdanig
kleine omvang hebben dat zij om effi-
ciency-redenen niet rechtstreeks door de
EIB kunnen worden gefinancierd. Omdat
globale kredieten in een wezenlijke
behoefte voorzien, wordt deze vorm van
kredietverlening momenteel via een net-
werk van ongeveer 180 partnerbanken
verstrekt – ruim een kwart van deze ban-
ken zijn in de afgelopen drie jaar banden
aangegaan met de EIB. De globale kre-

In zijn streven om cliënten een hoog-
waardige financiële dienstverlening aan
te bieden en in te spelen op ontwikke-
lingen op de markt, werkt de EIB-Groep
voortdurend aan de verbreding en
modernisering van zijn financiële instru-
menten.

Naast middellange en langlopende
leningen, globale kredieten, risicokapi-
taal en garantie-instrumenten voor het
MKB, biedt de EIB-Groep via zijn facili-

teit voor gestructureerde financiering
thans een complete reeks producten
aan op het gebied van bedrijfs- en pro-
jectfinanciering.

dietverlening is gestaag in omvang toe-
genomen; in het jaar 2001 betrof het een
derde van de kredietverlening in de Unie.
Deze samenwerkingsvorm wordt ook
toegepast in de toetredingslanden, waar-
bij met zo'n zestig banken banden zijn
aangegaan. Jaarlijks worden tientallen
duizenden MKB's en lokale overheden op
deze wijze door de EIB financieel
gesteund.

In niet-lidstaten werkt de EIB ook samen
met multilaterale of bilaterale financiële
instellingen.

Om tot een optimale besteding van de
beschikbare middelen te komen en te
kunnen voldoen aan de specifieke
behoeften van elk afzonderlijk project,

zal de EIB de samenwerking met deze
partners voortzetten, vooral door het
bevorderen van doelmatige financie-
ringsplannen en risicodeling en het 
waarborgen van de samenwerking en
complementariteit tussen de diverse part-
nerbanken en financiële instellingen
onderling.

Het EIF ontplooit in nauwe samenwer-
king met het bankwezen veelvuldig acti-
viteiten ter bevordering van de ontwik-
keling van risicokapitaalstructuren in de
Unie en de toetredingslanden; tevens
biedt het Fonds garanties voor de bank-
portefeuille ten behoeve van het MKB.

Samenwerking met het bankwezen
De EIB-Groep werkt nauw samen met het bankwezen, zowel met betrekking tot haar activiteiten op de kapitaalmarkt als
bij de kredietverlening. Deze samenwerking is voor de EIB-Groep essentieel omdat deze hierdoor in staat wordt gesteld:

• bij te dragen tot de financiering van grote individuele projecten, zonodig als bemiddelende instelling;

• adequate garanties te verkrijgen voor de financiering van projecten in de particuliere sector; een derde van de aan de EIB
geboden garanties is afkomstig van banken of financiële instellingen;

• op basis van haar uitgebreide ervaring in het beoordelen van projecten die om een langlopende financiering vragen, een
voortrekkersrol te vervullen in het uitwerken van gedegen financieringsplannen waardoor projecten kunnen worden gefi-
nancierd onder optimale voorwaarden wat rente en looptijden betreft;

• door het verlenen van globale kredieten het financiële klimaat voor het MKB en voor investeringen van bescheiden
omvang op het gebied van infrastructuur te verbeteren.

Een breed scala aan producten
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Samenwerking met de gekozen 
vertegenwoordigers van de 
Europese burgers

De EIB heeft namens de Groep een poli-
tieke dialoog met het Europees Parle-
ment tot stand gebracht, die in de loop
der jaren is geïntensifieerd. De Bank
woont in dit kader een aantal vergade-
ringen van commissies van het Parle-
ment bij (waarvan vooral de Economi-
sche en Monetaire Commissie moet
worden vermeld) en heeft deelgeno-
men aan de plenaire bespreking van
een “rapport van het Parlement over
het toezicht op de activiteiten van de
Bank”. Door deze dialoog raken de
gekozen vertegenwoordigers van de
burgers van de Unie beter op de hoogte
van de activiteiten van de Groep;
bovendien hoort de Bank bij monde van
de parlementariërs rechtstreeks welke
prioriteiten het Europees Parlement
stelt inzake het beleid van de Unie. Ten
slotte kan het Parlement door deze con-
tinue werkrelatie met de EIB bij zijn
werkzaamheden op het gebied van

wetgeving, begroting en politieke con-
trole rekening houden met de activitei-
ten van de Groep, waardoor de samen-
hang binnen de activiteiten die de Unie
ten behoeve van haar burgers ontplooit
wordt vergroot.

Ter versterking van deze strategie van
openheid is de EIB ook een nauwere
relatie met het Economisch en Sociaal
Comité aangegaan. Aldus kan de Bank
bij de vaststelling van haar investerings-
strategieën rekening houden met de
opvattingen van het Comité. Bovendien
kan de Bank aldus de vruchten plukken
van het feit dat het Comité sinds het
Verdrag van Nice een belangrijker rol is
gaan spelen als forum waar de instellin-
gen van de Unie en de maatschappij
elkaar ontmoeten.

Betere verantwoording door
meer openheid
De EIB is een publieke bank met als kerntaak het leveren van een bijdrage aan de ver-
wezenlijking van de doelstellingen van de Unie. Zij doet dit door middel van een inves-
teringsbeleid zoals dat door haar Gouverneurs wordt vastgesteld binnen het door de
Europese Raden aangegeven kader. Hierbij stellen de Bank en het EIF, haar dochterin-
stelling, steeds de voorwaarde dat de operationele efficiëntie van de verrichtingen
optimaal is en dat de communicatie efficiënt verloopt; bovendien streven zij zoveel
mogelijk na samenwerkingsverbanden aan te gaan met alle bij de activiteiten van de
Groep betrokken partijen.

Philippe Maystadt in de plenaire 
vergadering van het Europees Parlement
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Samenwerking met de Raad

Namens de Groep wordt door de Bank ook
regelmatig deelgenomen aan de Ecofin
Raad en aan de voorbereidende instanties
van deze raad, waardoor in deze kring
gebruik kan worden gemaakt van de des-
kundigheid van de Bank op het gebied van
economische vraagstukken en de financie-
ring van investeringen. Tijdens vrijwel
iedere Europese Raad doen de staatshoof-
den en regeringsleiders wel beroep op de
Bank of het EIF, met name wanneer er
nieuwe communautaire activiteiten wor-
den opgezet waarbij bancaire of financiële
instrumenten een rol spelen. In 2001 was
dit het geval tijdens de Raad van Stockholm
in maart, toen de EIB-Groep werd uitgeno-
digd zijn financieringen en deelnemingen
in kennis en innovatie op te voeren, even-
als tijdens de Raad van Gent in oktober; bij
de laatste gelegenheid vroeg de Raad de
EIB een stabiliserende invloed uit te oefe-
nen door te investeren in de sectoren die
het meest door de economische vertraging
worden getroffen.

Werkrelaties met de Europese Commissie

De EIB-Groep heeft ook de operationele
banden met de Commissie verder aange-
haald; hierdoor kan de synergie tussen de
kredietverlening van de Bank, de verrich-
tingen van het EIF en de begrotingsmidde-
len van de Unie worden vergroot, waar-
door gemeenschappelijke doelstellingen
beter kunnen worden verwezenlijkt. Dit
geldt met name voor terreinen waar de
Groep en de Commissie akkoorden hebben
gesloten: regionale ontwikkeling, de voor-
bereiding van de toekomstige lidstaten op
de toetreding, onderzoek en ontwikkeling
en ondersteuning aan Europese audiovisu-
ele producties. Overigens hebben het EIF
en de Commissie een beheersovereenkomst
gesloten, die inhoudt dat het Fonds de ope-
rationele begroting van het Directoraat-
Generaal Ondernemingen uitvoert, en wel
via het “Meerjarenprogramma voor onder-
nemingen” (MAP). Ten slotte is tussen de
EIB en de Commissie een belangrijk
akkoord gesloten met betrekking tot de
bescherming van het milieu. Hiermee
wordt beoogd een betere coördinatie tot
stand te brengen tussen de verschillende
activiteiten op dit terrein, en kan een bij-
drage worden geleverd aan de concrete
uitvoering van de verplichtingen die de
Unie in dit kader op zich heeft genomen.
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Transparantie: dialoog met de 
maatschappij

Begin 2001 heeft de Bank een nieuw
beleid inzake transparantie ingevoerd.
Dit komt voornamelijk tot uitdrukking
in een herzien voorlichtingsbeleid, dat
in overeenstemming is met de voor-
waarden die hieraan in de meest
recente communautaire wetgeving
worden gesteld, en dat tegemoetkomt
aan de voornaamste eisen van de bij de
activiteiten van de Bank betrokken par-
tijen. In dit kader is op de internetsite
van de EIB momenteel de volgende
informatie te vinden:

• de operationele strategieën van de
Bank. Zo kan het Activiteitenplan on-
line worden geraadpleegd, evenals
het sectorbeleid, in het bijzonder
waar het gaat om onderwerpen als
milieu, duurzame ontwikkeling, kli-
maatverandering en de voorberei-
ding van de  toekomstige lidstaten
op de toetreding;

• de lijst van de projecten die in behan-
deling zijn, behalve waar er gezien
de vertrouwelijkheid van verrichtin-

gen van de Bank en van haar tegen-
partijen goede gronden zijn om van
bekendmaking af te zien; bij ieder
project wordt gedetailleerde infor-
matie verstrekt omtrent de beoogde
investering;

• gedetailleerde beschrijvingen van de
reeds gefinancierde projecten waar-
voor bij belangengroepen veel be-
langstelling bestaat;

• een toelichting bij de evaluatieproce-
dures en -methodes, de cyclus die een
project doorloopt en de procedures
voor toezicht op de gefinancierde
investeringen.

Deze gerichtheid op transparantie komt
ook tot uiting in de dialoog die via de
NGO's voortdurend met de maatschap-
pij wordt gevoerd. Alleen al in 2001
heeft de EIB deelgenomen aan vijf door
NGO's gehouden bijeenkomsten over
sectoraspecten van haar activiteiten.
Daarnaast heeft de Bank zelf twee ron-
detafelconferenties georganiseerd. De
ene had plaats in juni in Brussel en had
het voorlichtingsbeleid van de Bank als
onderwerp; de andere werd in novem-

ber in Londen georganiseerd en had
vermindering van de armoede en duur-
zame ontwikkeling in de ontwikkelings-
landen als thema's.

Daarnaast heeft de Bank onlangs het
initiatief genomen tot herziening van
de regels voor toegang van het publiek
tot haar documenten; zij heeft deze
stap gezet naar aanleiding van een door
het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie aan de andere instellingen
en organen van de EU gericht verzoek
om de principes en voorwaarden in acht
te nemen zoals deze zijn vastgelegd in
de nieuwe verordening terzake.

Ten slotte houdt de Bank zich aan haar
Code van goed administratief gedrag;
in haar contacten met het publiek
neemt zij in principe dezelfde beginse-
len in acht als de overige instellingen
van de Unie, waarbij deze zo nodig wel
zijn aangepast aan de bijzondere aard
van haar bancaire en financiële activi-
teiten.

De EIB belegt ongeveer twintig
persconferenties per jaar



blz. 40DE EIB-GROEP IN 2001

De Raad van Gouverneurs bestaat uit door
elk der lidstaten aangewezen ministers,
gewoonlijk de ministers van financiën. De
Raad stelt de richtlijnen voor het kredietbe-
leid vast, keurt de jaarrekening en de
balans goed, besluit over deelname door
de Bank in het financieren van activiteiten
buiten de Unie alsmede over kapitaalsver-
hogingen. Daarnaast benoemt hij de leden
van de Raad van Bewind, de Directie en het
Comité ter controle van de boekhouding.

De Raad van Bewind ziet
erop toe dat het beheer
van de Bank in overeen-
stemming is met de bepa-
lingen van het Verdrag en
de statuten en met de
algemene richtsnoeren
die door de Raad van
Gouverneurs zijn vastge-
steld. Hij is als enige
bevoegd besluiten te
nemen over leningen,
inleningen en garanties.
De leden worden voor

een periode van vijf jaar op voordracht van
de lidstaten door de Raad van Gouverneurs
benoemd en kunnen worden herbenoemd.
Zij zijn uitsluitend verantwoording schuldig
aan de Bank. De Raad van Bewind telt 
25 bewindvoerders en 13 plaatsvervan-
gende leden, van wie een lid en een plaats-
vervangend lid door de Europese Commissie
worden aangewezen en de
overigen door de lidstaten.

De Directie is het uitvoerend college van de
Bank. Zij zorgt voor het dagelijks bestuur
onder leiding van de president en onder
toezicht van de Raad van Bewind, bereidt
de besluiten van de Raad van Bewind voor
en voert deze vervolgens uit. Het voorzit-
terschap van de Raad van Bewind is in han-
den van de president, of bij diens afwezig-
heid een van de vice-presidenten. De leden
van de Directie zijn uitsluitend jegens de
Bank verantwoording schuldig. Zij worden
op voordracht van de Raad van Bewind
voor een periode van zes jaar door de Raad
van Gouverneurs benoemd.

De drie leden van het Comité ter controle
van de boekhouding worden door de Raad
van Gouverneurs voor een periode van drie
jaar benoemd en kunnen worden herbe-
noemd. In 1996 heeft de Raad van Gouver-
neurs tevens een waarnemerspost in het
Comité ingesteld, telkens voor een periode
van een jaar. Als onafhankelijk orgaan dat
rechtstreeks verantwoording aflegt aan de
Raad van Gouverneurs, controleert het
Comité de regelmatigheid van de verrich-
tingen en de boeken van de Bank. De gou-
verneurs nemen nota van het jaarverslag
van het Comité en van diens conclusies
alvorens het door de Raad van Bewind vast-
gestelde jaarverslag goed te keuren.

Het bestuur van de EIB

De Raad van Bewind

Het Comité ter controle 

van de boekhouding
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De Directie van de Bank en de taken van haar leden

Philippe MAYSTADT
President van de Bank en
voorzitter van de Raad van
Bewind

- betrekkingen met het Par-
lement

- institutionele aangelegen-
heden

- betrekkingen met de
financieel controleur en de
Interne audit

- human resources
- begroting
- voorzitter van de Raad van

toezicht van het EIF
- Gouverneur van de EBRD

- kredietverlening in Oosten-
rijk, Zweden, Finland, IJs-
land, Noorwegen, Slovenië,
Turkije en de Balkan;
betrekkingen met Zwitser-
land

- economisch en financieel
onderzoek

- transeuropese netwerken
- betrekkingen met de NIB

- kredietverlening in Italië,
Griekenland, Cyprus en
Malta

- kredietrisico's en krediet-
beheer

- boekhouding en controle
van het financieringsrisico

- activiteiten ten behoeve
van het MKB

- kredietverlening in Duits-
land en in de toetredings-
landen in Midden- en
Oost-Europa

- informatie- en communica-
tiebeleid

- vice-gouverneur van de
Europese Bank voor
Wederopbouw en Ontwik-
keling (EBRD)

- kredietverlening in Frank-
rijk, de Maghreb- en Mach-
raklanden, Israël en Gaza-
Westoever

- financieel beleid
- kapitaalmarkten
- treasury
- lid van de Raad van toe-

zicht van het EIF

- kredietverlening in het
Verenigd Koninkrijk 

- milieubescherming
- betrekkingen met niet-

gouvernementele organi-
saties; openheid en trans-
parantie

- interne en externe audit
en betrekkingen met het
Comité ter controle van de
boekhouding

- betrekkingen met de
Rekenkamer

- lid van de Raad van toe-
zicht van het EIF

- kredietverlening in Spanje,
Portugal, België, Luxem-
burg, Azië en Latijns-
Amerika

- gestructureerde leningen
en nieuwe financierings-
instrumenten

- juridische zaken (operatio-
nele aspecten)

- betrekkingen met de Inter-
american Development
Bank en de Asian Develop-
ment Bank

- kredietverlening in Ierland,
Denemarken, Nederland,
de ACS-landen en Zuid-
Afrika

- projectbeoordeling en ex-
postevaluaties

- regionale ontwikkeling
- globale leningen
- betrekkingen met de Afri-

can Development Bank

Wolfgang ROTH
Vice-president

Massimo PONZELLINI
Vice-president

Ewald NOWOTNY
Vice-president

Francis MAYER
Vice-president

Peter SEDGWICK
Vice-president

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Vice-president

Michael G. TUTTY
Vice-president

De Directie van de EIB
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Secretariaat-generaal

Francis CARPENTER
Secretaris-generaal

Algemeen beheer
Rémy JACOB
Directeur

Bestuursorganen en protocol
Hugo WOESTMANN
Planning, budget en controle
Theoharry GRAMMATIKOS
Vertalingen
Georg AIGNER
Inkoop en administratieve diensten
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Algemene diensten en werkomgeving
Agustín AURÍA

Instellingen
Bureau Brussel
Dominique de CRAYENCOUR
Directeur

Externe coördinatie
Evelyne POURTEAU
Mededirecteur

Voorlichting en communicatie
Henry MARTY-GAUQUIÉ
Directeur

Communicatiebeleid
Adam McDONAUGH
Externe communicatie en betrekkingen met de
media
Paul Gerd LÖSER

Documentatie- en gegevensbeheer
Marie-Odile KLEIBER
Mededirecteur

Uitvoering controle-aanbevelingen
Helmut KUHRT

Uitbreiding en interne coördinatie
Ferdinand SASSEN
Hoofdadviseur

Directoraat 
Kredietverlening
in Europa
Terence BROWN
Directeur-generaal

Verenigd Koninkrijk, Ierland,
Scandinavische landen
Thomas BARRETT
Directeur

Banken, bedrijfsleven, effectisering
Bruno DENIS
Economische infrastructuur
Tilman SEIBERT
Gestructureerde financiering, publiek-private
samenwerkingsverbanden (PPP's)
Cheryl FISHER
Scandinavische landen
Michael O'HALLORAN

Spanje, Portugal
Alfonso QUEREJETA
Directeur

Spanje - PPP's, infrastructuur, sociale
en stedelijke sector
Christopher KNOWLES
Spanje - banken, industrie, energie
en telecommunicatie
Fernando de la FUENTE
Bureau Madrid
Alberto BARRAGAN
Portugal
Rui Artur MARTINS
Bureau Lissabon
David COKER

Frankrijk, Benelux
Laurent de MAUTORT
Directeur

Frankrijk - infrastructuur
Jacques DIOT
Frankrijk - bedrijfsleven
Constantin SYNADINO
België, Luxemburg, Nederland
Henk DELSING

Duitsland, Oostenrijk
Joachim LINK
Directeur

Duitsland (Noord)
Peggy NYLUND GREEN
Duitsland (Zuid)
Heinz OLBERS
Bureau Berlijn
Franz-Josef VETTER
Oostenrijk, energie en telecommunicatie in
Duitsland
Paolo MUNINI

Toetredingslanden
Emanuel MARAVIC
Directeur

Estland, Letland, Litouwen, Polen, Euratom
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Mededirecteur
Hongarije, Slovenië,  DBI-banken (directe
buitenlandse investeringen)
Cormac MURPHY
Bulgarije, Roemenië
Rainer SAERBECK
Tsjechië, Slowakije
Jean VRLA

Italië, Griekenland, Cyprus, Malta
Thomas HACKETT
Directeur

Infrastructuur
Bruno LAGO
Energie, milieu en telecommunicatie
Alexander ANDÒ
Industrie en banken
Jean-Christophe CHALINE
Griekenland
Themistoklis KOUVARAKIS

Dienst Operationele ondersteuning
Jos van KAAM
Directeur

Coördinatie
Thomas FAHRTMANN

Informatica en beheergegevens
Guy BERMAN
Ondersteuning van de kredietverlening
Ralph BAST

Directoraat 
Kredietverlening
buiten Europa

Jean-Louis BIANCARELLI
Directeur-generaal

Dienst Advies
economische ontwikkelingsvraagstukken
Daniel OTTOLENGHI
Hoofdadviseur Ontwikkelingszaken
Flavia PALANZA
Hoofdadviseur Economische zaken

Middellandse-Zeegebied en Balkan
Antonio PUGLIESE
Directeur

Maghreb
Alain SÈVE
Machrak, Midden-Oosten
Jane MACPHERSON
Balkan, Turkije
Patrick WALSH

Afrika, Caribisch gebied, Oceanië, 
Zuid-Afrika
Martin CURWEN
Directeur
West-Afrika en Sahel
Tassilo HENDUS

Midden- en Oost-Afrika
Jacqueline NOËL
Mededirecteur
Zuidelijk Afrika en Indische Oceaan
Justin LOASBY
Caribisch gebied en Oceanië
Stephen McCARTHY

Latijns-Amerika, Azië
Claudio CORTESE
Directeur
Latijns-Amerika
Matthias ZÖLLNER

Azië
Siward de VRIES

Directoraat Financiën

René KARSENTI
Directeur-generaal

Kapitaalmarkten
Barbara BARGAGLI-PETRUCCI
Directeur

Euro - benchmarks
Carlos FERREIRA DA SILVA
Euro - overige leningen
Joseph VOGTEN
Europa (buiten de eurozone), Afrika
David CLARK
Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Oceanië
Carlos GUILLE

Organigram
(situatie op 15 april 2002)
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De organisatiestructuur kan zich in de loop van het jaar wijzigen. Op de internetsite van de EIB

(www.eib.org) vindt u de regelmatig bijgewerkte versie.

Treasury
Anneli PESHKOFF
Directeur

Liquiditeitenbeheer
Francis ZEGHERS
Beheer activa/passiva
Jean-Dominique POTOCKI
Portefeuillebeheer
James RANAIVOSON

Prognoses en geldstromen i.v.m. leningen
Francisco de PAULA COELHO
Directeur

Backoffice uitleningen
Gianmaria MUSELLA
Backoffice Treasury
Erling CRONQVIST
Backoffice inleningen
Yves KIRPACH
Systeemontwikkeling en gegevensbank 
uitleningen
Charles ANIZET

Financieel beleid en beheer marktrisico's
Alain GODARD

Coördinatie
Henri-Pierre SAUNIER

Directoraat Projecten

Michel DELEAU
Directeur-generaal

Mateo TURRÓ CALVET
Mededirecteur, infrastructurele netwerken

Economisch en financieel onderzoek
Eric PERÉE

Infrastructuur
Christopher HURST
Directeur

Axel HÖRHAGER

(Coördinator Balkan)
Andrew ALLEN
Luigi MARCON
Spoorwegen en wegvervoer
José Luis ALFARO
Lucht- en zeevaart en stadsvervoer
Philippe OSTENC
(Aanbestedingen)
Water en riolering
José FRADE

Energie, telecommunicatie,
afvalbeheer
Günter WESTERMANN
Directeur

Electriciteit en afvalbeheer
René van ZONNEVELD
Heiko GEBHARDT
(Afvalbeheer)
Aardolie en gas
(Günter WESTERMANN)
Telecommunicatie en informatietechnologie
Carillo ROVERE
Economische vraagstukken
Gerhardus van MUISWINKEL

Industrie en diensten

Constantin CHRISTOFIDIS
Directeur

Primaire hulpbronnen en biowetenschappen
Jean-Jacques MERTENS
Peder PEDERSEN
Verwerkende industrie en diensten
Bernard BÉLIER
Pedro OCHOA
Menselijk kapitaal
Stephen WRIGHT
Industriële economie
Hans-Harald JAHN

Dienst Beleidsondersteuning

Patrice GÉRAUD
Directeur

Gianni CARBONARO

Kredietbeleid
Guy CLAUSSE
Kwaliteitsbeheer
Angelo BOIOLI
Middelenbeheer
Daphné VENTURAS
Eenheid “Milieu”
Peter CARTER

Directoraat Juridische 
zaken

Eberhard  UHLMANN
Directeur-generaal
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Het EIF wordt bestuurd en geleid door de drie navolgende organen:

• de Algemene Vergadering van alle aandeelhouders (EIB, Europese Unie, 28 banken), die
ten minste eenmaal per jaar bijeenkomt;

• de Raad van Bestuur, die uit zeven leden bestaat en besluit over de verrichtingen van het
Fonds;

• de algemeen directeur, die zorg draagt voor de leiding van het Fonds in overeenstem-
ming met de bepalingen van de statuten en de richtlijnen van de Raad van Bestuur.

De boeken van het Fonds worden gecontroleerd door een Auditcommissie bestaande uit
drie accountants die door de Algemene Vergadering zijn aangesteld.

Structuur van het EIF

Walter CERNOIA Algemeen directeur

Marc SCHUBLIN Hoofd van de afdeling Institutionele en strategische 
coördinatie

Robert WAGENER Algemeen secretaris

Frank TASSONE Hoofd van de afdeling Administratie en financiële controle

Maria LEANDER Hoofd van de afdeling Juridische diensten

Susanne RASMUSSEN Human resources manager

John A. HOLLOWAY Directeur Verrichtingen

Alessandro TAPPI Hoofd van de afdeling Garanties

Jean-Philippe BURCKLEN Hoofd van de afdeling Risicokapitaalverrichtingen 1
(België, Frankrijk, Italië, Griekenland, Luxemburg, 
Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk)

Kim KREILGAARD Hoofd van de afdeling Risicokapitaalverrichtingen 2
(Oostenrijk, Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, 

Portugal, Zweden, toetredingslanden)

Thomas MEYER Hoofd van de afdeling Risicobeheer en -controle

Het bestuur van het EIF
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De Bank streeft naar arbeidsomstandig-
heden waarbinnen de medewerkers in
harmonie kunnen werken en de moge-
lijkheid hebben zich te ontplooien. In
dit kader heeft zij in 2001 nieuw beleid
ontwikkeld en nieuwe maatregelen
getroffen; met name is de procedure
voor personeelsbeoordeling herzien en
zijn de verantwoordelijkheden voor
personeelsbegroting en personeelsbe-
heer aan de directoraten overgedragen.

Organisatie en structuren

De Bank past haar organisatie en struc-
turen regelmatig aan de veranderende
omstandigheden aan. In 2001 zijn met
name de mogelijkheden tot vaststelling
van de strategie en tot ondersteuning
van verrichtingen vergroot, zoals blijkt
uit het organigram (blz. 42 en 43) op de
website van de EIB (www.eib.org)

Personeelsvertegenwoordiging

In 2001 zijn het team personeelsverte-
genwoordigers en het departement
Human Resources voortgegaan met het
ontwikkelen en bijwerken van het per-
soneelsreglement. Om een ruime deel-
name te garanderen zijn deze werk-
zaamheden verricht in meer dan tien
werkgroepen uit beide geledingen, die
zich hebben gebogen over vraagstuk-
ken die zowel voor het personeel als
voor de directie van belang zijn;
genoemd kunnen worden de jaarlijkse
beoordelingsrondes en de belonings-
structuren, evenals de werkzaamheden
van de paritaire comités, waaronder het
meest recente comité – dat voor gezond-
heid, hygiëne en arbeidsvoorwaarden.

Gelijke kansen

Het paritaire comité voor gelijke kansen
(COPEC) ziet erop toe dat het beleid
voor gelijke kansen wordt uitgevoerd
ten aanzien van carrièreontplooiing,
opleidingen en de sociale infrastructuur.
Het afgelopen jaar heeft het comité
met name voorstellen gedaan die heb-
ben geleid tot een beter beleid inzake
ouderschapsverlof, waaronder de ver-
vanging voor langere tijd in geval van
moederschapsverlof. 
In 2001 zijn vier vrouwen bevorderd tot
een functie op het niveau van hoger
kaderpersoneel. 

Persoonlijke ontwikkeling

De Bank streeft ernaar een hoog niveau
van kennis en vaardigheden van haar
personeel te handhaven en wenst haar
medewerkers tegelijkertijd ontwikke-
lingsperspectieven te bieden. In 2001
was de eerste fase van het in 1999 geïn-
troduceerde “Management Develop-
ment Programme” afgerond. Meer dan
120 leden van het leidinggevend perso-
neel hebben deelgenomen aan semi-
nars over strategie, leiderschap en
veranderingsmanagement. Er zijn overi-
gens voorbereidingen gaande voor een
nieuw programma voor de ontwikke-
ling van managementvaardigheden in
het dagelijks beheer.

Bescherming van persoonsgegevens

Verordening (EG) nr. 45/2001 van
18 december 2000, die op 1 februari
2002 van kracht is geworden, heeft ten
doel te bewerkstelligen dat de in de lid-

staten geldende bepalingen betref-
fende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens even-
eens van toepassing zijn op de commu-
nautaire instellingen en organen. In
2001 is veel werk verricht om te
bewerkstelligen dat de Bank in over-
eenstemming met de bepalingen van de
verordening handelt.

Aantal medewerkers

Eind december 2001 bedroeg het aantal
medewerkers van de Bank 1 097, het-
geen in vergelijking met het voor-
gaande jaar een stijging met 6,2% bete-
kent.

Het EIF

Sinds de hervorming in 2000 is het EIF
de in risicokapitaal gespecialiseerde tak
van de EIB-Groep. De verschuiving in de
activiteiten van het Fonds, waartoe
door de Algemene Vergadering van juni
2000 was besloten, heeft in 2001 voort-
gang gevonden. Gezien de groei van de
activiteiten is er ter versterking van de
operationele teams nieuw personeel
aangetrokken. Daarnaast is er een afde-
ling Risico- en controlebeheer opge-
richt. Eind 2001 waren er 50 medewer-
kers in dienst, waarvan 78% personeel
dat zich bezighoudt met ontwikkeling,
wat aangeeft dat prioriteit wordt gege-
ven aan de verrichtingen en de synergie
op administratief gebied binnen de
Groep.

Organisatie van de EIB-Groep



ACTIVA

1. kasmiddelen

2. kortlopend overheidspapier
correctie waarde economisch verkeer

3. bankiers

a) onmiddellijk opeisbaar
b) overige vorderingen
c) kredieten

4. cliënten
specifieke voorzieningen
correctie waarde economisch verkeer

5. rentedragende waardepapieren

a) van publiekrechtelijke emittenten
b) van andere emittenten

correctie waarde economisch verkeer

6. aandelen
correctie waarde economisch verkeer

7. immateriële activa

8. onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

9. overige activa

a) te vorderen uit hoofde van
EMS-rentesubsidies

b) overige vorderingen
c) aanpassing van

valutaswapcontracten
d) correctie waarde economisch 

verkeer derivaten

10.overlopende activa
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Verkorte balans van de EIB-Groep

PASSIVA

1. bankiers
a) direct opeisbaar
b) op termijn of met opzegging

2. schuldbewijzen
a) lopende obligatieleningen
b) overige

uitgiftekosten
correctie waarde economisch verkeer

3. overige schulden
a) vooruitontvangen rentesubsidies
b) overige crediteuren
c) diversen
d) correctie waarde economisch 

verkeer derivaten

4. overlopende passiva  

5. voorzieningen voor risico's en 
verplichtingen
* pensioenfonds personeel
* voorzieningen inzake 

verstrekte garanties

6. minderheidsbelang van derden 

7. kapitaal
geplaatst
niet opgevraagd

8. geconsolideerde reserves
a) reservefonds
b) aanvullende reserve
c) consolidatiereserve

d) correctie waarde economisch 
verkeer 01.01.2001

e) waardering voor verkoop 
beschikbare effecten

9. activiteiten faciliteit voor
gestructureerde financiering

10.activiteiten met risicokapitaal 

11. fonds voor algemene bankrisico's

12.nettoresultaat voor toewijzing
toewijzing over de periode aan het 
fonds voor algemene bankrisico's
na toewijzing

per 31 december 2001 (in 1000 x EUR)

22 180

1 519 621
106

1 519 727

181 292
9 917 933

84 654 699

94 753 924

101 085 284
- 175 000

33 179

100 943 463

3 262 797
3 418 574

- 46

6 681 325

838 530
5 642

844 172

7 788

84 528

3 528
538 779

1 236 663

6 948 150

8 727 120

2 378 477

215 962 704

607 622

607 622

178 293 413
857 103

179 150 516

17 852
4 741 338

183 909 706

324 956
989 394
44 245

2 414 809

3 773 404

3 779 972

474 951
24 312

216 349

100 000 000
- 94 000 000

6 000 000

10 000 000
3 154 706

27 279

13 181 985

- 117 883

3 266

13 067 368

250 000

1 500 000

1 080 000

1 424 021

- 145 000
1 279 021

215 962 704
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In de Europese Unie en in de toetre-
dingslanden moeten de investeringen
die voor EIB-financiering in aanmerking
willen komen, bijdragen tot de concreti-
sering van een of meerdere van onder-
staande doelstellingen:

• het versterken van de economische
en sociale cohesie; het financieren
van projecten die bijdragen tot de
economische ontwikkeling van de
armste gebieden;

• het bevorderen van investeringen
gericht op de kennis- en innovatie-
maatschappij;

• het verbeteren van de infrastructuur
en dienstverlening op het gebied van
gezondheidszorg en onderwijs, de
belangrijkste elementen voor het
vormen van menselijk kapitaal;

• het ontwikkelen van communautaire
infrastructuurnetwerken op het
gebied van vervoer, telecommunica-
tie en energie;

• bescherming van het milieu en verbe-
tering van de kwaliteit van het bes-

taan, met name door het gebruikma-
ken van duurzame energie;

• het veiligstellen van de energievoor-
ziening door energiebesparing, ont-
wikkeling van de eigen energiebron-
nen en spreiding van de invoer;

• het ondersteunen van de ontwikke-
ling van het MKB door het verbete-
ren van het financiële klimaat:

- door globale leningen op middel-
lange en lange termijn van de EIB;

- door de risicokapitaalactiviteiten
van het EIF;

- door garanties van het EIF ten
gunste van het MKB.

In de partnerlanden draagt de EIB bij
tot de uitvoering van het Europese
steun- en ontwikkelingssamenwerkings-
beleid door het verstrekken van langlo-
pende kredieten uit haar eigen midde-
len of achtergestelde leningen en
risicokapitaal uit de begrotingsmidde-
len van de EU of de lidstaten. Zij is actief
in:

• de niet-lidstaten in het Middellandse-
Zeegebied, waar zij steun verleent in
het kader van de euromediterrane
partnerschap met het oog op het vor-
men van een douane-unie voor het
jaar 2010;

• de landen in Afrika, het Caribisch
gebied, de Stille Oceaan (ACP), Zuid-
Afrika en LGO;

• Azië en Latijns-Amerika, waar zij
steun verleent aan bepaalde catego-
rieën projecten die van wederzijds
belang zijn voor de Unie en de des-
betreffende landen;

• de Balkan, waar zij een bijdrage
levert aan de doelstellingen van het
Stabiliteitspact door het specifiek
richten van haar kredietverlening
niet alleen op de wederopbouw van
de basisinfrastructuur en op projec-
ten met een regionaal karakter, maar
eveneens op de ontwikkeling van
een particuliere sector.

Projecten die voor financiering door de 
EIB-Groep in aanmerking komen

De EIB dankt de projectopdrachtgevers en leveranciers voor de foto’s die als illustratiemateriaal voor dit verslag zijn gebruikt:

Masterfile (voorblad, blz. 10, 12, 16, 19, 30 en 32), Fotostock (voorblad, blz. 17, 28 en 38), La Vie du Rail/Collardey (voorblad), La Vie du Rail/Recoura (blz. 25 en 27),

La Vie du Rail/Besnard (blz. 26), Benelux Press (voorblad, blz. 6, 8, 14, 17, 20, 24, 25, 26, 46 en 47), Fränk Weber (blz. 3, 5, 45 en 47), Rol Schleich (blz. 4), Imedia (blz. 5,

31, 40, 41, 42 en 46), Getty Images (blz. 11), DaimlerChrysler (blz. 13), Corbis Stockmarket (blz. 13, 15, 27, 33, 35, 46 en 47), CNRS (blz. 14), Stone (blz. 15 en 47), Hous-

ing Fund of Finland (blz. 16), Sue Cunningham (blz. 18, 19, 20, 22 en 26), Barcs Endre (blz. 18), Image Bank (blz. 19, 28 en 34), Klaip·eda State Seaport

Authority (blz. 20), Meridiana (blz. 21), Electricity Authority of Cyprus (blz. 21), Bakwena Platinum Corridor Concessionnaire (blz. 22), Office National de l’Electricité,

Marokko (blz. 23), Pirelli (blz. 23), SADE (blz. 23), Graffinity Pharmaceutical Design GmbH (blz. 24, 25 en 46), Cofiroute (blz. 27), Siemens press

photo (blz. 28 en 29), Universidad de Alicante (blz. 29), Europees Parlement (blz. 37 en 39), Isopress (blz. 39), K. Scheel (blz. 41 en 42), J.P. Kiefer (blz. 41 en 42),

Cofiroute (blz. 46) en ENEL (blz. 47).
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Adressen van de EIB-Groep

Europese Investeringsbank
100, bd Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Tel. (+352) 43 79 - 1
Fax (+352) 43 77 04

Internet: www.eib.org
E-mail: info@eib.org

Hoofdafdeling voor krediet- 
verlening in Italië, Griekenland,
Cyprus, Malta
Via Sardegna, 38
I-00187 Rome
Tel. (+39) 06 47 19 - 1
Fax (+39) 06 42 87 34 38

Bureau Athene:
364, Kifissias Ave & 1, Delfon
GR-152 33 Halandri/Athene
Tel. (+30) 10 68 24 517 - 9
Fax (+30) 10 68 24 520

Bureau Berlijn:
Lennéstrasse, 17
D-10785 Berlin
Tel. (+49) 30 59 00 479 - 0
Fax (+49) 30 59 00 47 99

Bureau Brussel:
Rue de la loi 227
B-1040 Bruxelles
Tel. (+32) 2 23 50 070
Fax (+32) 2 23 05 827

Bureau Lissabon:
Regus Business Center
Avenida da Liberdade, 110-2°
P-1269-046 Lisbonne
Tel. (+351) 21 34 28 989
Fax (+351) 21 34 70 487

Bureau Madrid:
Calle José Ortega y Gasset, 29
E-28006 Madrid
Tel. (+34) 91 43 11 340
Fax (+34) 91 43 11 383

Europees Investeringsfonds
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
Tel. (+352) 42 66 88 - 1
Fax (+352) 42 66 88 - 200

Internet: www.eif.org
E-mail: info@eif.org

Europees
Investeringsfonds
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