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Enkele kerngegevens 
van de EIB-Groep

Europese Investeringsbank

Activiteiten in 2003 (in mln EUR)

Ondertekende leningovereenkomsten 42 332
In de Europese Unie 34 187
Toetredende landen en toetredingslanden 4 589
Partnerlanden 3 556

Goedgekeurde leningen 46 614
In de Europese Unie 37 273
Toetredende landen en toetredingslanden 5 731
Partnerlanden 3 610

Uitbetalingen 35 672
Uit eigen middelen 35 414
Uit andere middelen 258

Opgenomen middelen (na swaps) 41 911
In communautaire valuta’s 30 983
In andere valuta’s 10 928

Situatie op 31.12.2003

Uitstaand bedrag
Kredieten uit eigen middelen van de Bank 247 600
Garanties 392
Financieringen uit begrotingsmiddelen 2 497
Opgenomen leningen op korte, middellange
en lange termijn 194 505

Eigen vermogen 25 984
Balanstotaal 234 078
Nettoresultaat 1 424
Geplaatst kapitaal 150 000
waarvan gestort 7 500

Europees Investeringsfonds

Activiteiten in 2003 (in mln EUR)

Risicokapitaal (participaties in 14 fondsen) 135
Garanties (31 overeenkomsten) 2 251

Situatie op 31.12.2003

Risicokapitaal (participaties in 189 fondsen) 2 480
Garanties (126 overeenkomsten) 6 351

Geplaatst kapitaal 2 000
waarvan gestort 400

Nettoresultaat 20

Reserves en voorzieningen 178
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In 2003 heeft de Europese Investeringsbank opnieuw
laten zien dat zij zowel binnen als buiten Europa haar
rol van „beleidsgestuurde publieke bank” uitstekend
weet te vervullen.

Ondanks het moeilijke economische klimaat wist de EIB
de omvang van haar kredietverlening verder te vergro-
ten, waarbij voor een recordbedrag van 42,3 miljard
euro aan leningen werd ondertekend.

Het bevorderen van economische en sociale cohesie
bleef de kern van onze activiteiten vormen: zo’n 70 %
van de in de EU ondertekende afzonderlijke leningen
kwam ten goede aan projecten in steungebieden en
leverde een bijdrage aan regionale ontwikkeling. De EIB
zet zich in voor de bescherming en verbetering van het
(natuurlijk en stedelijk) milieu; in 2003 ging wederom
een hoog percentage (42 %) van de in de EU verstrekte
kredieten naar milieuprojecten.

Opvallende ontwikkelingen in 2003 waren de voorberei-
dingen op de uitbreiding van de EU, de lancering van de
„Europese actie voor groei” en de verder toenemende
activiteiten in het kader van het euro-mediterrane part-
nerschap.

Uitbreiding van de EU

In de loop van het jaar bleef de Bank haar steun aan de
integratie van de nieuwe lidstaten verder uitbreiden; in
deze regio werd voor een recordbedrag van 4,6 miljard
euro aan kredieten verstrekt. Met een uitstaande porte-
feuille van 18 miljard euro is de EIB de grootste afzon-
derlijke externe financieringsbron in de nieuwe lidstaten.

De financieringsactiviteiten van de EIB zijn in deze regio
breder geworden: waren zij in eerste instantie vooral
bestemd voor grote infrastructurele projecten, nu is een
toenemend aantal investeringen gericht op naleving van
de milieunormen van de EU en stimulering van het MKB.

De Bank bleef een bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van binnenlandse kapitaalmarkten in de regio, waarbij

zij middelen in plaatselijke valuta´s uitzette. Momenteel
is de EIB (afgezien van de nationale regeringen) de
grootste emittent van obligaties op de lokale kapitaal-
markten van Midden- en Oost-Europa.

De lidstaten hebben tevens de statuten van de Bank
aangepast aan de nieuwe politieke realiteit van de Unie.
Ten gevolge van de uitbreiding is het geplaatste kapitaal
van de Bank gestegen van 150 miljard naar 163,7 miljard
euro. Iedere lidstaat heeft nu een vertegenwoordiger in
de Raad van Gouverneurs en in de Raad van Bewind. Het
aantal leden van de Directie van de Bank nam toe van
acht naar negen.

Europese actie voor groei

De EIB was actief betrokken bij de voorbereiding van de
Europese actie voor groei. Met dit initiatief, dat de
Europese Raad in december 2003 heeft goedgekeurd,
wordt beoogd het groeipotentieel van Europa voor de
lange termijn te versterken door meer te investeren in
transeuropese netwerken voor vervoer, telecommunica-
tie en energie (TEN´s), evenals in innovatie en onderzoek
en ontwikkeling, waaronder milieutechnologieën.

In de loop van 2003 keurde de Bank twee programma’s
goed, die vanaf 2004 ondersteuning bieden aan de
Europese actie voor groei. Hierin zijn ambitieuze kre-
dietdoelstellingen opgenomen:

• de investeringsfaciliteit voor TEN’s, waarvoor tot 2010
50 miljard euro ter beschikking is gesteld. Ook is een
aanvang gemaakt met de ontwikkeling van nieuwe
instrumenten waarmee de particuliere sector wordt
gestimuleerd een grotere bijdrage te leveren aan de
financiering van TEN’s.

• het „Initiatief Innovatie 2010“ waarmee wordt
beoogd de ontwikkeling van een Europese kenniseco-
nomie te bevorderen; het streven is om voor 2010 
40 miljard euro aan kredieten te verstrekken. In dit
kader verleende de Bank in 2003 6,2 miljard euro aan
kredieten, waarbij in het bijzonder de nadruk werd
gelegd op hoger onderwijs en onderzoek & ontwikke-
ling.

Bericht van de president
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De versterkte Faciliteit voor euro-mediterrane Investe-
ringen en Partnerschap

Een jaar na de lancering van de Faciliteit voor euro-
mediterrane Investeringen en Partnerschap (FEMIP)
heeft de Europese Raad de EIB gevraagd dit instrument
meer gewicht te geven; hiermee gaf de Raad aan welk
een cruciale rol de Bank speelt in het proces van
Barcelona. Naar aanleiding hiervan breidde de Bank de
activiteiten in het kader van de FEMIP verder uit; in 2003
werd aan de partnerlanden in het Middellandse-
Zeegebied voor meer dan 2 miljard euro aan kredieten
verstrekt. De Bank nam ook een aantal maatregelen ter
stimulering van de ontwikkeling van de particuliere sec-
tor in deze regio; zo werd uit de reserves van de Bank
een bedrag van meer dan 1 miljard euro bestemd voor
de uitbreiding van activiteiten op basis van risicodeling.

Daarnaast financierde de Bank de eerste projecten in
het kader van de Investeringsfaciliteit van de overeen-
komst van Cotonou, afgesloten tussen de lidstaten van
de EU en de ACS-landen.

Bij de uitvoering van haar activiteiten dient de EIB te
waarborgen dat de toegang tot de kapitaalmarkten
gemakkelijk en flexibel verloopt. In 2003 werd de posi-
tie van de Bank als de grootste supranationale semisoe-
vereine emittent van obligaties nog sterker, vooral door
haar breed gedragen AAA-rating.

Wij hechten zeer veel waarde aan operationele doelma-
tigheid, maar evenzeer aan transparantie en het afleg-
gen van verantwoording; aldus komt de Bank dichter bij
de burgers van Europa te staan, aan wie haar activitei-
ten uiteindelijk ten goede moeten komen. Hiertoe ver-
sterkte de Bank haar dialoog met het Europees Par-
lement en het Economisch en Sociaal Comité van de Unie.

2003 was een druk jaar, dat ons veel uitdagingen voor de
toekomst bracht. Ik heb er alle vertrouwen in dat de
Bank in staat is de vele taken ter hand te nemen die voor
haar in het verschiet liggen, en dat de Europese Unie
hier wel bij zal varen.

Philippe Maystadt

President van de EIB-Groep
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Operationeel kader en algemeen

overzicht 2003

• Bij de uitvoering van haar taak laat de EIB zich leiden

door twee belangrijke principes: een maximale toege-

voegde waarde van de verrichtingen en transparantie:

de financieringsbeslissingen zijn gebaseerd op duidelij-

ke criteria, die betrekking hebben op de bijdrage die

door iedere verrichting wordt geleverd aan de verwe-

zenlijking van de doelstellingen van de Unie, de kwali-

teit en de soliditeit van ieder project en de financiële

voordelen van de door de EIB verstrekte middelen.

In dit kader is de EIB in 2003 voortgegaan initiatieven te

ontplooien naar aanleiding van de beleidslijnen die door

de Raad van Gouverneurs van de Bank en de Europese

Raden zijn uitgezet:

• Steun aan investeringen in transeuropese netwerken –

TEN’s – in de sectoren vervoer, telecommunicatie en

energie (Europese actie voor groei, Brussel – december

2003);

• Ontwikkeling op de lange termijn van een op kennis,

innovatie, en onderzoek & ontwikkeling (waaronder

milieutechnologie) gebaseerde Europese economie (Lis-

sabon – maart 2000, Stockholm – maart 2001, Sevilla –

juni 2002, Brussel – december 2003);

• Het leveren van een bijdrage aan het beleid van de

Unie inzake klimaatverandering (Göteborg – juni 2001);

• Versterking van het financiële partnerschap met de

landen uit het Middellandse-Zeegebied in het kader

van de Faciliteit voor euro-mediterrane Investeringen

en Partnerschap, FEMIP (Barcelona – maart 2002,

Sevilla – juni 2002, Brussel – december 2003);

• Voortzetting van de steun aan de economische ont-

wikkeling en de integratie van de nieuwe lidstaten

(Helsinki – december 1999, Barcelona – maart 2002,

Kopenhagen – december 2002);

• Invoering van de nieuwe investeringsfaciliteit ten behoe-

ve van de ontwikkeling van de particuliere sector in de

ACS-landen overeenkomstig de doelstellingen van de

overeenkomst van Cotonou. Deze faciliteit is op 1 juni

2003 in werking getreden (Laeken – december 2001).

De activiteit in cijfers (1) :

• Het totale bedrag aan door de EIB ondertekende le-

ningovereenkomsten is gestegen van 39,6 miljard in 2002

naar 42,3 miljard in 2003. Uit deze toename blijkt hoe-

zeer de Bank bereid is steun te verlenen aan de nieuwe

lidstaten en een bijdrage te leveren aan het hulp- en

samenwerkingsbeleid van de Unie ten behoeve van

derde landen. De leningen zijn als volgt verdeeld:

o 34,2 miljard binnen de 15 EU-landen;

o 4,6 miljard voor de nieuwe lidstaten uit Midden-

en Oost-Europa en voor Cyprus en Malta;

o 2,1 miljard voor de partnerlanden in het Middel-

landse-Zeegebied;

o 372 miljoen op de Balkan;

o 463 miljoen in de landen in Afrika, het Caraïbisch

gebied en de Stille Oceaan en de LGO;

o 260 miljoen in Zuid-Afrika;

o 348 miljoen in Latijns-Amerika en Azië.

• De uitbetalingen op kredieten bedroegen 35,7 mil-

jard. 63% van deze uitbetalingen vond plaats in euro.

De EIB draagt zorg voor de financiering van projecten waarin, in overeenstemming met haar statuten en de manda-

ten van de Europese Raden, de economische en sociale prioriteiten van de Europese Unie concreet gestalte krijgen,

met name op het gebied van economische en sociale cohesie en regionale ontwikkeling. Als publieke bank werkt de

EIB nauw samen met de overige instellingen van de Europese Unie.



• Op 31 december 2003 stond in to-

taal 248 miljard aan kredieten uit

eigen middelen en garanties uit.

Het totaal aan opgenomen lenin-

gen bedroeg 194 miljard. Het

balanstotaal stond op 234,1 miljard.

• Het Europees Investeringsfonds

(EIF) (2) bleef steun verlenen aan de

activiteiten van het MKB; zo heeft

het Fonds voor bijna 135 miljoen

deelnemingen verworven in risico-

kapitaalfondsen en 2,2 miljard aan

garanties verstrekt.
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• Overigens hebben de projectonder-

zoeksteams van de EIB bijna 350

investeringsprojecten beoordeeld,

vertaald in 46,6 miljard aan krediet-

goedkeuringen.

• De middelenopname na swaps be-

droeg 42 miljard. Deze vond plaats

via 310 obligatieleningen, verdeeld

over 14 munten. Het optreden op de

markten vond (na swaps) voor 54,7%

in euro, 23,1% in Amerikaanse dollar

en 17,6% in Brits pond plaats.

(1) Indien niet anders aangeduid, luiden de bedragen in euro.

(2) In aanvulling op dit rapport betreffende de EIB-groep verwijzen wij u ook naar het Jaarverslag 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 2003 en de jaren 1999-
2003, alsmede de lijst van de projecten die in de loop van het jaar door de EIB-Groep zijn gefinancierd. Deze gegevens kunt u tevens raad-
plegen onder „Publicaties“ op de internetsite van de EIB: www.eib.org.

Ondertekende overeenkomsten

Uitbetalingen

Goedgekeurde projecten

Uitbetalingen, ondertekende
leningovereenkomsten en goed-
gekeurde projecten (1999-2003):

In 2003 ondertekende leningovereenkomsten per geografische regio
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Partnerlanden uit het Middellandse-Zeegebied (4,9%)

Balkan (0,9%)

Latijns-Amerika en Azië (0,8%)

Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan,
LGO en Zuid-Afrika (1,7%)

Nieuwe lidstaten (10,8%)

De 15 EU-landen (80,8%)
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Het Activiteitenplan van de Bank 
voor de periode 2004-2006

Het Activiteitenplan 2004-2006, dat betrekking heeft op

een periode waarin de EIB-Groep zich gesteld ziet voor

ingrijpende veranderingen en nieuwe uitdagingen,

schetst in grote lijnen de vermoedelijke ontwikkeling

van de verrichtingen van de Bank, welke plaatsvinden in

het kader van de grootste uitbreiding die de EU qua

omvang en diversiteit ooit heeft beleefd.

In 2003 is en reorganisatie van de uitvoerende directo-

raten doorgevoerd ter voorbereiding op de toetreding

van de tien nieuwe lidstaten. De toetredende landen en

Bulgarije en Roemenië vallen nu evenals de lidstaten

onder het Directoraat Financiering in Europa. Vanaf

begin dit jaar zijn ook Turkije en de westelijke Balkan

hier ondergebracht.

Met ingang van 2004 komen de meeste landen die

voorheen profiteerden van de pretoetredingssteun van

de Bank in aanmerking voor financiering op grond van

haar voornaamste doelstelling, te weten economische

en sociale cohesie van de EU en regionale ontwikkeling.

De toepassing van Initiatief Innovatie 2010 (i2i) blijft een

van de belangrijkste operationele prioriteiten sinds de

Gouverneurs besloten dat de Bank haar steun zal blijven

geven aan de Lissabon-strategie. In het kader van het

i2i-programma verwacht de EIB een belangrijke bijdrage

te kunnen leveren aan de door de Europese Raad van

december 2003 goedgekeurde Europese „Actie voor

groei“. Gezien de waarde die de Europese Raad aan

laatstgenoemde actie hecht, geeft de Bank tevens, meer

dan de afgelopen jaren, prioriteit aan de ontwikkeling

van transeuropese netwerken (TEN’s).

Prioriteiten ten aanzien van de kredietverlening

Met deze uitdagingen is rekening gehouden bij de

opstelling van de vijf voornaamste prioriteiten in het

Activiteitenplan voor de jaren 2004-2006:

• Economische en sociale cohesie en regionale ontwik-

keling in de uitgebreide EU;

• Toepassing van het Initiatief Innovatie 2010 (i2i);

• Ontwikkeling van transeuropese netwerken en toe-

gangsnetwerken;

• Bescherming en verbetering van het milieu;

• Ondersteuning van het communautaire ontwikkelings-

en samenwerkingsbeleid met de partnerlanden, in het

bijzonder via de versterkte Faciliteit voor euro-medi-

terrane Investeringen en Partnerschap (FEMIP) en de

overeenkomst van Cotonou, met inbegrip van de

investeringsfaciliteit. De Bank voert thans de nodige

aanpassingen van haar prioriteiten en organisatie door

om de implementatie hiervan mogelijk te maken.

Daarnaast is de EIB-Groep voornemens haar financiële

steun aan kleine en middelgrote ondernemingen en aan

projecten op het gebied van gezondheidszorg en onder-

wijs uit te breiden.

Er is gekozen voor een flexibele benadering waar het

gaat om het op elkaar afstemmen van de verschillende

doelstellingen van het Activiteitenplan; algemeen uit-

gangspunt is echter dat de kredietverlening binnen de

15 EU-landen met niet meer dan nominaal 5% per jaar

mag groeien. Een snellere toename is gepland voor de

transacties in de nieuwe lidstaten, de toetredende

landen en de partnerlanden, in het bijzonder de landen

die vallen onder de versterkte FEMIP en de investerings-

faciliteit voor de ACS-landen.

Het Activiteitenplan van de Bank is een strategisch document, dat jaarlijks wordt goedgekeurd door de Raad van

Bewind. Hierin wordt een programma voor de middellange termijn vastgesteld, dat doorlopende perioden van drie

jaar bestrijkt; tevens worden operationele prioriteiten geformuleerd naar aanleiding van de door de Raad van

Gouverneurs vastgestelde doeleinden. De strategische perspectieven in dit plan, dat van zeer groot belang is voor het

werk van de medewerkers van de Bank, worden jaarlijks aangepast aan eventuele nieuwe mandaten en ontwikkelin-

gen van de economische context.
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Inleentransacties

Het inleenbeleid van de Bank berust

op twee peilers: zij stelt zich ten doel

de financieringskosten zo laag te hou-

den als verantwoord is, en streeft

ernaar de liquiditeit op de secundaire

markt te vergroten. Bij de besluitvor-

ming met betrekking tot het Acti-

viteitenplan 2004-2006 verleende de

Raad van Bewind ook goedkeuring

aan een globale machtiging voor

inleentransacties voor 2004 van maxi-

maal 50 miljard, waarmee de geplan-

de maximale financieringsbehoefte

ruimschoots gedekt zal zijn.

* De volledige tekst van het Activiteitenplan van de Bank kunt u raadplegen op de website van de Bank: www.eib.org.

De Raad van Bewind van de EIB



Kredietverlening door de Groep in 2003
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Een evenwichtige ontwikkeling binnen
de Unie

Bijna 16,3 miljard aan afzonderlijke leningen in de 15 EU-

landen

In 2003 heeft de Bank voor een bedrag van zo’n 16,3 mil-

jard aan afzonderlijke leningen toegekend in de 15 EU-

landen. Dit bedrag kwam ten goede aan projecten die

bijdragen aan de ontwikkeling van regio’s met een eco-

nomische ontwikkelingsachterstand of met structurele

problemen, en vertegenwoordigt zo’n 70% van het tota-

le bedrag aan afzonderlijke leningen. Hiervan profiteer-

den vooral de cohesielanden (Spanje, Portugal, Ierland

en Griekenland – 7,1 miljard), de Italiaanse Mezzogiorno

(3,2 miljard) en de oostelijke deelstaten van Duitsland

(2,7 miljard).

De meeste financiële ondersteuning ging naar de ver-

voerssector, die meer dan 35 % ontving. Dergelijke pro-

jecten dragen bij tot een grotere bereikbaarheid van de

veelal afgelegen gebieden en aan een verbetering van

de verbindingen binnen de regio, waardoor perifere

regio’s fysiek minder geïsoleerd raken.

Meer dan 19,5% van de kredieten van de Bank was 

bestemd voor het moderniseren van de stedelijke infra-

structuur. De kredietverlening ten behoeve van de ener-

giesector omvatte in totaal 14,4% en die aan industrie

en dienstverlening 13,7%.

Doelstelling 1 Doelstelling 2 Multiregionaal

Regionale ontwikkeling in de 15 EU-landen

Afzonderlijke leningen 1999-2003: 70 miljard
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7 000

14 000

21 000
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De bijdrage aan de sectoren onderwijs en gezondheids-

zorg steeg aanzienlijk (10,16% van de kredietverlening,

tegenover 7% in 2002), hetgeen duidelijk aangeeft dat

de Bank er veel belang aan hecht dat de bevolking van

de Unie gelijkelijk toegang heeft tot de meest geavan-

ceerde technieken binnen deze sectoren.

Er werd ongeveer 6,5 miljard aan globale kredieten ver-

strekt, waarmee de kredietverlening in de 15 EU-landen

in 2003 meer dan 22,8 miljard beliep (67%).

Sinds het Verdrag van Rome en vervolgens het Verdrag van Amsterdam (1997) bestaat de hoofdtaak van de EIB in het

bevorderen van de economische en sociale cohesie binnen de Europese Unie door middel van haar kredietverlening,

met name in de armere regio’s. Deze taak vormt de voornaamste prioritaire doelstelling van haar Activiteitenplan.

Dergelijke activiteiten dragen ertoe bij dat de economische en sociale ongelijkheden minder groot worden en bevor-

deren de ontwikkeling van groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen.

De Europese Unie staat op het punt een uitbreiding te ondergaan die qua omvang en diversiteit in haar geschiedenis

geen weerga heeft. Hierdoor krijgen de doelstellingen van de Bank op het gebied van regionale ontwikkeling en van

economische en sociale cohesie dit jaar nog meer reliëf. Vanaf 1 mei 2004 komen de landen die voorheen een beroep

konden doen op de toetredingsfaciliteiten van de Bank in aanmerking voor kredietverlening in het kader van haar

prioritaire actie ten behoeve van regionale ontwikkeling.
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Integratie van de nieuwe lidstaten

Om de regionale verschillen tussen de nieuwe lidstaten

en de 15 EU-landen terug te brengen heeft de EIB haar

financieringsinspanningen ten behoeve van de nieuwe

lidstaten voortgezet. Zo werd in 2003 een bedrag van

3,4 miljard aan afzonderlijke leningen verstrekt, tegen-

over 3,1 miljard in 2002. Hiervan ontving Polen 1,2 mil-

jard (36,1%), Tsjechië 1,1 miljard (32,6%) en Hongarije

571 miljoen (16,8%).

Deze bedragen kwamen vooral ten goede aan de sectoren

vervoer (41,9%), industrie en dienstverlening (24,6%),

infrastructuren (20,4%) en onderwijs en gezondheidszorg

(11,8%).

Aan globale kredieten werd een bedrag van 635 miljoen

verstrekt, waarmee de totale kredietverlening in de

nieuwe lidstaten meer dan 4 miljard beliep.

Nauwere samenwerking met de Commissie en een beter

geïntegreerde inzet van de communautaire instrumenten

In het kader van de voorbereiding van het derde cohe-

sierapport zijn medewerkers van de EIB nauw blijven

samenwerken met diensten van de Europese Commissie,

met name het Directoraat-generaal Regionaal Beleid.

Een werkgroep die is samengesteld uit medewerkers van

de EIB en het DG Regio heeft onderzocht hoe de kre-

dietverlening van de Bank meer rechtstreeks een bijdra-

ge kan leveren aan en een aanvulling kan vormen op de

activiteiten van de Structuurfondsen.

De EIB is ook betrokken bij de beoordeling van projecten

voor de Commissie en bij de uitwisseling van informatie

over grote projecten in de 15 EU-landen en de toetre-

dende landen die in aanmerking zouden kunnen komen

voor bijdragen uit de Structuurfondsen (EFRO, Cohesie

en ISPA).

Regionale ontwikkeling in de nieuwe lidstaten
Afzonderlijke leningen per sector (2003)

(miljoen)

Totaal

Bedrag %

Verbindingen 1 421 42

Water- en andere
projecten 736 22

Industrie, landbouw 834 25

Onderwijs, gezondheidszorg 400 12

Totaal afzonderlijke leningen 3 391 100

Globale kredieten 565

Regionale ontwikkeling in de 15 EU-landen
Afzonderlijke leningen per sector (2003)

(miljoen)

Totaal

Bedrag %

Energie 2 347 14
Verbindingen 6 545 40
Water- en andere
projecten 318 2
Stedelijke voorzieningen 3 178 20
Industrie, landbouw 1 682 10
Onderwijs, gezondheidszorg 1 653 10
Overige diensten 547 3

Totaal afzonderlijke leningen 16 269 100

Globale kredieten 6 502

Regionale ontwikkeling in de nieuwe lidstaten
Leningen per land (2003)

(miljoen)

Totaal Afzonderlijke Globale
leningen kredieten

Polen 1 345 1 225 120
Tsjechië 1 217 1 107 110
Hongarije 741 571 170
Cyprus 235 235
Slowakije 209 159 50
Slovenië 109 34 75
Litouwen 100 60 40

Totaal 3 956 3 391 565
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Kredietverlening in het kader van

structuurprogramma’s

De uitbreiding van de kredietverle-

ning in het kader van structuurpro-

gramma’s is eveneens een voorbeeld

van de groeiende samenwerking met

de Commissie en de toenemende inte-

gratie tussen kredietverlening door de

EIB en de structuurinstrumenten.

Kredietverlening in het kader van

structuurprogramma’s geschiedt door

middel van een speciaal type kaderfa-

ciliteiten, gericht op de ondersteuning

van meerjareninvesteringsprogram-

ma’s, die worden beheerd door over-

heden en medegefinancierd via de

structuurinstrumenten, en waarmee

wordt beoogd de doelstellingen van

de EU op het gebied van economische

en sociale cohesie te verwezenlijken.

Sinds 2001, het jaar waarin dit krediet-

verleningsprogramma van start is

gegaan, heeft het binnen de Unie een

hoge vlucht genomen. Een aantal

transacties leverde een bijdrage aan

de Doelstelling 1- en 2-ontwikke-

lingsprogramma’s van regionale over-

heden. In 2003 werd de werkingssfeer

verruimd naar toetredende landen als

Polen en Litouwen, waar deze bena-

dering voor het eerst werd toegepast

voor de financiering van het aandeel

van de centrale overheid in structuur-

programma’s van de EU.

De bijdrage van globale kredieten aan de regionale ontwikkeling

De EIB blijft activiteiten ontplooien om de doelstelling van regionale
ontwikkeling te verwezenlijken, waarbij zij al haar beschikbare instru-
menten, waaronder globale kredieten, aanwendt. Hierdoor kunnen
middelen worden doorgesluisd naar kleinschalige investeringen in het
MKB en lokale overheden (financiering van kleine infrastructuren).
Evenals bij de verstrekking van afzonderlijke leningen vormt ook bij de
globale kredietverlening regionale ontwikkeling de prioritaire doel-
stelling van de EIB. Aldus kunnen er op de middellange en lange ter-
mijn meer middelen vrijkomen voor kleinschalige investeringen in de
armste regio’s, met name ten behoeve van het MKB in de nieuwe lid-
staten. Zoals naar voren komt uit onderstaande grafiek, is de globale
kredietverlening aan steungebieden de afgelopen vijf jaar gestegen.
Het geschatte aandeel van de voor deze regio’s bestemde kredieten
(uitgaande van de ondertekende overeenkomsten) is in de Unie toege-
nomen van ongeveer 50 % in 1999 naar bijna 65 % in 2003 (66 %
indien de voor de tien nieuwe lidstaten bestemde financiering wordt
meegerekend). Deze ontwikkeling is het gevolg van het feit dat de EIB
zich steeds meer inspant om globale kredieten gericht in te zetten in
de minst ontwikkelde regio’s, met name via een grotere spreiding van
bemiddelende financiële instellingen, waardoor de regio’s beter wor-
den bestreken.

EU-15 EU-25

Share of global loans benefiting assisted areas
(estimated figures based on signatures)

2000 2001 2002 20031999

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Aandeel van de in de steungebieden toegekende globale kredieten
(schattingen gebaseerd op het aantal ondertekende leningovereenkomsten)

EU-15 EU-25
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Het Initiatief Innovatie 2010

Sinds de invoering van het Initiatief Innovatie 2000 is

een bedrag van meer dan 17 miljard geïnvesteerd in

investeringsprojecten waarvoor dit initiatief is bedoeld;

in 2003 werd hieraan 6,2 miljard bijgedragen.

Het initiatief richt zich op vijf economische sectoren en

kent de volgende vormen van ondersteuning:

• middellange en langlopende kredieten van de EIB

(eventueel in de vorm van kredieten met een element

van risicodeling of als gestructureerde kredieten), en

• EIF-deelnemingen in risicokapitaalfondsen, waarmee

aan het MKB eigen vermogen wordt verstrekt in de

vorm van risicokapitaal.

Onderzoek & ontwikkeling

In 2003 heeft de EIB meer dan 2 miljard aan kredieten ver-

strekt ten behoeve van achttien projecten voor onderzoek

& ontwikkeling. De meeste van deze projecten waren

afkomstig uit de particuliere sector; de bestreken terrei-

nen waren nanotechnologie, optica, biotechnologie en

telecommunicatie. Met deze kredieten beloopt de totale

kredietverlening van de EIB ten behoeve van onderzoek &

ontwikkeling sinds 2000 bijna 6 miljard.

Projecten die bijzonder in het oog springen zijn onder an-

dere het wetenschapspark van Helsinki, waar laboratoria

en kantoren ter beschikking worden gesteld aan jonge

ondernemingen die actief zijn in de biotechnologie.

Daarnaast is in Leuven een onderzoeksplatform opgezet

waarmee IMEC (het grootste onafhankelijke onderzoeks-

centrum in Europa op het gebied van micro-elektronica en

nanotechnologie) en zijn partners hun toppositie

binnen het onderzoek naar nanotechnologieën kunnen

behouden en op de hoogte kunnen blijven van de laatste

ontwikkelingen op het gebied van halfgeleidertechnologie.

De ontwikkeling van het MKB en ondernemerschap

De EIB ondersteunt het MKB via globale kredieten, die

gedeeltelijk bestemd zijn voor het Initiatief Innovatie

2010. In 2003 omvatten de verrichtingen van de EIB-

Groep tevens de activiteiten van haar gespecialiseerde

dochteronderneming, het EIF, dat 135 miljoen ter

beschikking stelde voor zestien fondsen. Rekening hou-

dende met deze nieuwe verrichtingen omvat de totale

portefeuille van het EIF zo’n 2,5 miljard, verdeeld over

189 fondsen.

Het EIF blijft prioriteit geven aan de financiering van

projecten die worden opgezet als uitvloeisel van onder-

zoek & ontwikkeling; het betreft hier met name onder-

nemingen die zich bezighouden met de overdracht van

technologie en investeringen die voortvloeien uit de

toepassing en exploitatie van resultaten van universitair

onderzoek. In dit kader is het EIF in 2003 met name

betrokken geweest bij het Belgische fonds VIVES, dat

zich ten doel stelt om nieuwe ondernemingen met een

grote intellectuele toegevoegde waarde in het leven te

roepen en verder te ontwikkelen, waarbij veelvuldig

gebruik wordt gemaakt van onderzoeksresultaten van

de Katholieke Universiteit Leuven.

Bovendien heeft het Directoraat-generaal Onderzoek

van de Europese Commissie aan het EIF gevraagd een

haalbaarheidsonderzoek te doen naar de invoering van

een nieuw instrument voor investeringen in en over-

dracht van technologie, waarbij nauw zou moeten 

worden samengewerkt met „centres of excellence“ en

Het Initiatief Innovatie 2000 (i2i) is door de EIB-Groep gelanceerd ter ondersteuning van de „strategie van Lissabon“

van de Europese Raad van maart 2000, waarmee werd beoogd een Europese economie die is gebaseerd op kennis en

innovatie tot stand te brengen. In 2003 is „i2i“ verlengd. Door het initiatief voort te zetten onder de naam „Initiatief

Innovatie 2010“ laat de EIB-Groep zien dat zij tot 2010 prioriteit geeft aan financiering van innovatie.
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universiteiten. Dit onderzoek heeft met name ten doel

de invoering te bevorderen van een pan-europees

instrument waarmee onderzoeksresultaten op de markt

kunnen worden geëxploiteerd.

Ten slotte heeft de EIB in het kader van het Europese ini-

tiatief voor groei het bedrag aan risicokapitaal dat aan

het EIF ter beschikking wordt gesteld met een miljard

verhoogd. Deze middelen zijn bestemd voor risicokapi-

taalfondsen die investeringen doen in innoverende on-

dernemingen.

De ontwikkeling van menselijk kapitaal

In het kader van het Initiatief Innovatie 2010 heeft de

EIB in 2003 bijna 2,7 miljard ter beschikking gesteld van

27 projecten in gezondheidszorg en onderwijs. Een aan-

tal hiervan richt zich op voorzieningen voor universitei-

ten of hoger onderwijs, alsmede op technologische ver-

nieuwing en modernisering, vooral in Helsinki, Madrid,

Toulouse en in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-

Westfalen. In Roemenië heeft de EIB kredieten verleend

ten behoeve van onderwijsinstellingen in het hele land,

waardoor deze weer in een goede staat worden

gebracht en goed worden geoutilleerd.

Netwerken van informatie- en communicatietechnologie

Ten behoeve van netwerken voor informatie- en com-

municatietechnologie (ICT), onmisbare instrumenten

voor de verbreiding van innovatie en gegevensuitwisse-

ling tussen ondernemingen, werd in 2003 een bedrag

van 1,4 miljard aan kredieten ter beschikking gesteld,

verspreid over 14 transacties.

In Ørestad (Kopenhagen) heeft de EIB de bouw mede-

gefinancierd van een nieuwe installatie ten behoeve van

de productie van voor Denemarken bestemde radio- en

televisieuitzendingen. In dit nieuwe centrum voor au-

diovisuele productie zullen aanvullende investeringen

worden gedaan ten behoeve van nieuwe technologische

toepassingen zoals digitaliseren en on-line dienstverle-

ning. Op Cyprus zijn overeenkomsten ondertekend ten

behoeve van de financiering van investeringen in onder-

wijs en informatietechnologieën, die ten doel hebben

de ontwikkeling en het gebruik van ICT-netwerken te

bevorderen.

De verbreiding van innovatie: „i2i-Audiovisueel“

In 2003 heeft de EIB twee nieuwe kaderovereenkomsten

ondertekend, elk voor 20 miljoen, waarmee de Bank

haar samenwerking met twee financiële instellingen die

gespecialiseerd zijn in kredietverlening aan de audiovi-

suele sector heeft voortgezet. De samenwerking met

deze instellingen leidde tot een portefeuille van 36 door

de Bank medegefinancierde films of televisie-uitzendin-

gen (stand eind 2003). In totaal is er in de audiovisuele

sector dus 423 miljoen aan leningen ondertekend.

Het in december 2000 gelanceerde Initiatief „i2i-

Audiovisueel“ heeft ten doel bij te dragen aan de pro-

ductie en distributie van Europese audiovisuele werken,

de sector te ondersteunen bij de overgang op nieuwe

technologieën, en het bankwezen en de financiële sec-

tor in Europa te stimuleren om een grotere bijdrage te

leveren aan de financiering van activiteiten in deze sec-

tor. Dit initiatief wordt uitgevoerd in samenwerking met

het programma Media Plus van de Europese Commissie.
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Financiering van transeuropese
netwerken (TEN’s)

De belangrijkste bancaire financieringsbron

Als belangrijkste bancaire financieringsbron voor deze

grote netwerken in het uitgebreide Europa neemt de

EIB deel in twaalf van de veertien prioritaire ver-

voersprojecten, in zeven van de tien prioritaire energie-

projecten die in december 1994 door de Europese Raad

van Essen werden vastgesteld en voorts aan de belang-

rijkste grote projecten op het gebied van telecommuni-

catie. In een tijdsbestek van tien jaar (1993-2003) werd

ten behoeve van TEN’s op het gebied van vervoer 56 mil-

jard, voor TEN’s op het gebied van energie 6,7 miljard en

voor TEN’s op het gebied van telecommunicatie 19 mil-

jard aan kredieten ondertekend.

Door de betrokkenheid van de EIB bij deze projecten

ontstaat in financieel opzicht een reële toegevoegde

waarde. Zo is de Bank in staat om:

• op uitstekende voorwaarden de grote bedragen ter

beschikking te stellen die noodzakelijk zijn voor de

uitvoering van de projecten;

• looptijden (tot aan 30 jaar en langer) te bieden die

aangepast zijn aan de omvang van de projecten;

• zorg te dragen voor kredieten die eventueel in ge-

structureerde vorm worden aangeboden, waardoor

ook handelsbanken en kapitaalmarkten een rol kun-

nen spelen bij de financiering.

De katalyserende rol van de EIB blijkt met name uit het

toenemend aantal door de EIB gesteunde publiek-priva-

te samenwerkingsverbanden; hier worden bij de tot-

standkoming van deze infrastructuren de voordelen van

beide sectoren gecombineerd. In 2003 werd aan dit type

projecten in totaal 2,8 miljard toegekend. Met onderte-

kende overeenkomsten was eenzelfde bedrag gemoeid;

deze werden afgesloten ten behoeve van grootschalige

projecten, zoals de metro in Londen en het tramnet in

Barcelona, de aanleg van autowegen in Spanje, het

Verenigd Koninkrijk en Ierland, de Rion-Antirion brug in

Griekenland en een intermodale terminal in Graz,

Oostenrijk.

Een grotere inzet van middelen tot 2010

In het kader van de Europese actie voor groei die in

december 2003 door de Europese Raad werd goedge-

keurd, zal de EIB haar ondersteuning aan de financie-

ring van TEN’s opvoeren, met name door het instellen

van een faciliteit voor prioritaire kredietverlening, waar-

door tot 2010 50 miljard beschikbaar komt.

Ook zal de Bank de beschikbare financiële instrumenten

verbeteren, zodat het aandeel van investeringen vanuit

de particuliere sector in de financiering van TEN’s wordt

vergroot. Ze zal met name langlopende kredieten aan-

bieden met zeer lange looptijden (tot 35 jaar), die in

bepaalde gevallen tot 75% van de investeringskosten

kunnen uitmaken. Hierbij kunnen eventueel diverse aflos-

singsvormen worden overeengekomen, evenals garanties

ter dekking van projecten die gedurende hun opbouw-

fase investeringswaarde bezitten. Ook kunnen securitisa-

tiefondsen worden opgericht.

Ten slotte zal de Bank, in samenwerking met de Com-

missie en de Raad, een programma „Quick Start“ opzet-

ten, dat zich richt op projecten die een belangrijke rol

kunnen spelen bij de integratie van de interne markt in

Goed functionerende netwerken op het gebied van vervoer, energietransport en informatie zijn van wezenlijk belang

voor de economische integratie van de lidstaten van de uitgebreide Europese Unie.

Sinds 1993 heeft de Bank, gevolg gevend aan verschillende communautaire initiatieven en naar aanleiding van de

vaststelling van de transeuropese netwerken (TEN’s) in de Unie en, recentelijk, in de nieuwe lidstaten, haar activiteit

ten gunste van TEN’s aanzienlijk uitgebreid.
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de uitgebreide EU, voldoende tot wasdom zijn gekomen

en economisch en financieel levensvatbaar zijn, een

positieve invloed op de groei kunnen uitoefenen en een

hefboomwerking hebben ten aanzien van particulier

kapitaal.

2003: 6,8 miljard aan kredieten

In 2003 bedroegen de ondertekende leningovereen-

komsten ten behoeve van TEN-projecten in de uitge-

breide Unie in totaal 6,8 miljard.

In de sector vervoer hadden de belangrijkste financierin-

gen in de Unie (exclusief de nieuwe lidstaten) betrek-

king op:

• de aanleg van hogesnelheidsspoorlijnen, zoals de ver-

binding tussen Fawkham Junction en Londen (Verenigd

Koninkrijk), die tussen Keulen en Frankfurt/het vlieg-

veld van Frankfurt (Duitsland) en de nieuwe lijn tussen

Madrid en Barcelona (Spanje);

• de verbetering van (auto)snelwegen; het betrof hier

met name de aanleg van een aantal autowegen in

Spanje en Portugal en de technische verbetering van

een gedeelte van autoweg A1 tussen Darrington en

Dishforth in het Verenigd Koninkrijk, alsmede de aan-

leg van weggedeeltes op de verkeersader Egnatia en

de bouw van de brug Rion-Antirion tussen de Pelo-

ponnesos en het vasteland in Griekenland;

• het versterken van de luchthaveninfrastructuur in

Madrid (Spanje), München en Hamburg (Duitsland),

Cork (Ierland) en Venetië (Italië);

• de uitbreiding en modernisering van haveninfrastruc-

turen: ongeveer twintig havens in Italië, Barcelona, Sa-

gunto en Las Palmas in Spanje, Hamburg en Bremer-

haven in Duitsland, Vuosaari en Kotka in Finland,

Göteborg in Zweden, Funchal, Caniçal en Porto Novo

in Madeira en de haven van Brussel, in België.

In de nieuwe lidstaten, waar grote behoefte bestaat aan

ontwikkeling en herstel van de infrastructuur, is in 2003

voor TEN-vervoersprojecten zo’n 1,5 miljard aan leningen

ondertekend. Dit bedrag kwam ten goede aan projecten

voor (auto)snelwegen (1 miljard in Polen, Roemenië,

Slovenië, Hongarije en Bulgarije), (lucht)haveninfrastruc-

turen (280 miljoen in Tsjechië) en spoorvervoer (200 mil-

joen in Hongarije en Slovenië).

Daarnaast werd 1 miljard toegekend voor de financie-

ring van projecten op het gebied van telecommunicatie,

waarvan 315 miljoen was bestemd voor TEN’s in Spanje

en Denemarken.

Ten slotte werd 390 miljoen aan leningovereenkomsten

ondertekend voor TEN-projecten op het gebied van

energie (in Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk).

Vervoer Telecommunicatie Energie

Transeuropese netwerken

1999-2003: 40 miljard
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Bescherming van het milieu en 
verbetering van de kwaliteit van het bestaan

Milieu en kwaliteit van het bestaan
Afzonderlijke leningen in 2003

(miljoen)

Totaal

Natuurlijk milieu 869

Milieu en gezondheid 1 488

Stedelijk milieu 6 791

Regionaal en mondiaal milieu 2 618

Totaal afzonderlijke leningen 10 761 *

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

Natuurlijk milieu Milieu en gezondheid

Stedelijk milieu Regionaal en mondiaal
milieu

Milieu en kwaliteit van het bestaan
Afzonderlijke leningen
1999-2003: 38 miljard
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behoeve van projecten op het gebied van stadsvervoer,

waaronder tramnetten en lichte metro. Ook een aantal

stadsvernieuwingsprojecten kreeg ondersteuning van de

EIB; dit geschiedde met name door herstel van sociale

woningen, zoals in België (Vlaamse regio), Duitsland

(Saksen), Spanje (Catalonië), Oostenrijk (Wenen), Portugal

en het Verenigd Koninkrijk (Glasgow).

De Bank heeft deelgenomen aan de financiering van

programma’s voor wederopbouw in een aantal landen

dat door natuurrampen werd getroffen. Zij verstrekte

met name in totaal 1,2 miljard aan kredieten voor pro-

gramma’s voor wederopbouw in verscheidene regio’s en

steden in Italië die eind 2002 en begin 2003 door natuur-

Bescherming en verbetering van het milieu behoren tot de belangrijkste prioritaire doelstellingen van de EIB. De Bank

stelt zich ten doel tussen de 30% en 35% van al haar afzonderlijke leningen in de uitgebreide Unie te verstrekken

ten behoeve van projecten die gericht zijn op het behoud en de verbetering van het milieu.

Uit de cijfers voor 2003 blijkt dat deze doelstelling is behaald: in de uitgebreide Unie is 11,5 miljard oftewel 42 % van

de afzonderlijke leningen aan dergelijke milieuprojecten ten goede gekomen, op een totaal van 12,3 miljard aan kre-

dieten ten gunste van het milieu.

De Bank heeft ook een van haar andere doelstellingen bereikt, van het voor financiering van de energiesector be-

stemde bedrag is het percentage dat bestemd was voor duurzame energiebronnen namelijk twee maal zo groot

geworden (van 7% in 2002 tot 15% in 2003). Een aanzienlijk deel van de aldus gefinancierde projecten heeft betrek-

king op de sector windenergie. De EIB is van plan dit positieve resultaat te consolideren en haar activiteiten uit te brei-

den naar andere sectoren van de activiteit duurzame energie.

2003: een recordjaar

In 2003 werd door de EIB 10,7 miljard aan afzonderlijke

leningen toegekend ten behoeve van milieuprojecten in

de 15 EU-landen. Opmerkelijk was onder andere dat de

Bank 3,3 miljard aan kredieten heeft verstrekt ten
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rampen waren getroffen, evenals 84

miljoen voor het herstel van de schade

die in 2000 door overstromingen in

het noorden van dit land was aange-

richt.

In Duitsland heeft de EIB een globaal

krediet ondertekend dat met name

bestemd was voor de sector duurzame

energie; het betrof hier hoofdzakelijk

investeringen in windmolenparken,

geothermische centrales en kleinscha-

lige hydro-elektrische centrales, alsme-

de energieprojecten met betrekking

tot zonne- en biomassa-energie.

In de nieuwe lidstaten werd 811 mil-

joen aan afzonderlijke leningen ten

gunste van milieuprojecten verstrekt.

De EIB heeft haar ondersteuning

voortgezet aan de herstelwerkzaam-

heden in verband met de door de

overstromingen in augustus 2002 aan-

gerichte schade; in dit verband ver-

strekte zij met name 155 miljoen ten

behoeve van het herstel van de

Praagse metro in Tsjechië en 50 mil-

joen voor maatregelen ter preventie

van bodemverschuivingen in Polen.

Milieubeschermingsprojecten in

derde landen

In de landen van het euro-mediterrane

partnerschap en de Balkan heeft de

EIB 677 miljoen aan rechtstreekse kre-

dieten verstrekt. Zo werd aan Algerije

230 miljoen toegekend ten behoeve

van de wederopbouw en het herstel

van de infrastructuren in de gebieden

die door de aardbeving van 21 mei

2003 werden getroffen, terwijl Turkije

150 miljoen ontving voor de uitvoe-

ring van dringende werkzaamheden

ten behoeve van het herstel en de

wederopbouw van de regio’s waar de

aardbeving van augustus 1999 enor-

me vernielingen had aangericht.

De Bank heeft voor het eerst een kre-

diet verstrekt ten behoeve van de

milieusector in de westelijke Balkan.

Dit krediet van 27 miljoen is bestemd

voor de financiering van infrastructu-

ren in de watersector in vijf gemeen-

ten in Albanië.

In de ACS-landen (Afrika, Caraïbisch

gebied, Stille Oceaan) ging 54,5 mil-

joen naar milieuprojecten, waarmee

tegelijkertijd werd bijgedragen aan

de algemene doelstelling van de Bank

voor deze landen, namelijk het bevor-

deren van de duurzame ontwikkeling

in deze landen.

Ten slotte heeft de Bank voor 25 mil-

joen een financieringsovereenkomst

ondertekend ten behoeve van de

bouw van een afvalwaterzuiveringsta-

tion in Sint-Petersburg; dit project is

de eerste financieringsactiviteit van

de EIB in de Russische Federatie.

Steun aan regio’s die getroffen

zijn door olierampen op zee

De EIB heeft in 2003 wederom
blijk gegeven van haar snelle
reactievermogen en haar solidari-
teit in geval van ecologische ram-
pen en noodsituaties. Zo heeft de
Bank een buitengewoon krediet
ter beschikking gesteld naar aan-
leiding van de rampzalige gevol-
gen, zowel op economisch als op milieugebied, die de schipbreuk van
de olietanker „Prestige“ teweegbracht in Galicië, Asturië en Cantabrië,
de drie regio’s die het sterkst werden getroffen door de oliestromen.

Concreet heeft de EIB in maart 2003 een globaal krediet van 150 mil-
joen ter beschikking gesteld, dat was bestemd voor prioritaire onder-
steuning van de economische activiteit in deze regio’s, met name het
MKB, en voor lokale overheden. Daarnaast heeft de Bank een kaderle-
ning voor noodhulp van 350 miljoen verstrekt ten behoeve van een
programma voor overheidsinvesteringen in projecten van grotere
omvang. Deze kredieten kennen bijzonder gunstige voorwaarden,
waarbij in uitzonderlijke gevallen zelfs de volledige kosten van een
project kunnen worden gefinancierd.
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Samenwerking met de Commissie

Om te garanderen dat de middelen op rationele en doel-

matige wijze worden overgedragen, is synergie tussen de

kredietverlening van de Bank en de niet-terugvorderbare

steun van de EU essentieel. Als operationele partners in

de milieusector verrichten de EIB en de Europese

Commissie gezamenlijk financiële inspanningen, met

name in de nieuwe lidstaten van de Unie, de landen van

het euro-mediterrane partnerschap en de ACS-landen.

Daarnaast speelt de Bank een adviserende rol jegens de

Commissie met betrekking tot projecten die door het

Cohesiefonds en via het Pretoetredingsinstrument voor

structuurbeleid (ISPA) worden gefinancierd.

In het kader van de verplichtingen die de Europese Unie

is aangegaan met betrekking tot de millennium-ontwik-

kelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties onder-

steunt de Bank bovendien de initiatieven „water“ en

„duurzame energie“ van de VN. Ook neemt zij deel aan

een aantal milieu-initiatieven in Europa met betrekking

tot de regio’s van de Baltische Zee, de Middellandse Zee,

de Donau en de Zwarte Zee. Ten slotte neemt de EIB

deel aan het „Milieupartnerschap voor de Noordelijke

Dimensie“, dat is belast met de coördinatie en versnelde

implementatie van projecten op het gebied van milieu

en nucleaire veiligheid in het noorden van Europa, met

name in het noordwesten van Rusland en de regio

Kaliningrad; gedurende de periode juli 2003 – juli 2004

neemt de Bank het voorzitterschap van haar pilotgroep

op zich.

Milieurapport 2003

In mei 2004 heeft de EIB haar tweede Milieurapport gepubliceerd. Hierin is beschreven welke middelen

de Bank voor deze prioritaire doelstelling inzet, welke strategie zij hanteert bij de aanpak van ecologische

problemen en welke kredieten zij verleent ten behoeve van het natuurlijk en stedelijk milieu.

Het rapport kan worden geraadpleegd op de internetsite van de Bank: www.eib.org.

De EIB en klimaatverandering

Tijdens de 9e Conferentie der Partijen bij het
Klimaatverdrag (COP9), die in december 2003 in
Milaan werd gehouden, heeft de president van
de EIB Philippe Maystadt de nieuwste initiatie-
ven gepresenteerd waarmee de Bank het EU-
beleid inzake klimaatverandering ondersteunt.
Essentiële onderdelen van dit programma zijn
twee nieuwe faciliteiten. De „Faciliteit voor spe-
cifieke financiering“, waarvoor 500 miljoen be-
schikbaar is gesteld, is bedoeld om Europese
ondernemingen te ondersteunen die aan het
(in 2005 in te voeren) Europees systeem voor
handel in emissierechten deelnemen, terwijl de
„Faciliteit voor onderhandelingsondersteu-
ning“ bestemd is voor de verlening van voor-
waardelijke subsidies in het kader van het
mechanisme voor gezamenlijke implementatie
en het mechanisme voor schone ontwikkeling
uit het Kyoto-Protocol. De EIB onderzoekt
voorts de mogelijkheid om deel te nemen aan
een investeringsfonds dat zich ten doel stelt
koolstofkredieten bijeen te brengen. Op het
gebied van klimaatverandering werkt de EIB
een aantal jaar samen met de Europese
Commissie. Momenteel houdt zij zich bezig met
de uitwerking en tenuitvoerlegging van
genoemde nieuwe initiatieven, in samenwer-
king met de Commissie maar ook met andere
partijen die gespecialiseerd zijn in koolstofkre-
dieten.
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Forum 2003

„Vooruitzichten voor een leefbaar
milieu: het langetermijnbeleid van
Europa inzake energie en water“

Het 9e forum van de EIB werd op 23 en 24 oktober 2003 in Dublin
gehouden in aanwezigheid van zo’n 350 deelnemers uit heel
Europa.

In zijn openingstoespraak legde de president van de EIB, Philippe
Maystadt, de nadruk op het buitengewoon grote belang van het
gekozen thema: de leefbaarheid van het milieu op de lange ter-
mijn in de sectoren energie en water. Hij memoreerde ook het feit
dat de lidstaten duidelijk hebben aangegeven zich te willen inzet-
ten voor een duurzaam milieubeheer en dat het daarom pas
geeft bestendige en coherente maatregelen te treffen om dit
doel te bereiken.

Sprekers tijdens het forum waren onder andere Margot
Wallström (Europees Commissaris voor Milieu), Bertie Ahern
(minister-president van Ierland), Charlie McCreevy (minister van
Financiën van Ierland), Børge Brende (voorzitter van de
Commissie van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling
en minister van Milieu van Noorwegen) en István Csillag (minister
van Economie en Vervoer van Hongarije).

Voor meer informatie over het forum: zie EIB-Information nr. 115,
of raadpleeg de website www.eib.org/forum. Het 10 e forum zal
plaatsvinden op 14 en 15 oktober 2004 in Warschau (Polen).

Philippe Maystadt, president van de EIB

Michael G. Tutty, vice-president van de EIB,
Bertie Ahern, minister-president van Ierland, en
Philippe Maystadt, president van de EIB

Michael G. Tutty, vice-president van de EIB,
Margot Wallström, Europees Commissaris 
voor Milieu, Børge Brende, minister van Milieu
van Noorwegen, Charlie McCreevy,
minister van Financiën van Ierland
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In deze landen geeft de Bank prioriteit aan projecten die

de nieuwe lidstaten in staat stellen te voldoen aan het

beleid en de wetten zoals deze in de Unie van kracht

zijn. De kredietverlening van de Bank wordt uitgevoerd

binnen het kader van:

• het kredietmandaat, verbonden aan zekerheden uit

de communautaire begrotingsmiddelen, waardoor zij

bevoegd is 8,68 miljard aan kredieten te verstrekken

in de periode 2000-2006;

• de pretoetredingsfaciliteit, die de Bank op eigen initi-

atief en voor eigen risico zonder communautaire

garantie heeft ingevoerd voor een periode van drie

jaar (8,5 miljard tussen 2000–2003).

Sinds 2002 gelden voor projecten in de nieuwe lidstaten

overeenkomstige doelstellingen en evaluatiecriteria en

wordt hierbij hetzelfde risicobeheerbeleid gevoerd als

voor verrichtingen in de groep van 15 EU-landen.

Verbetering van het milieu

De nieuwe lidstaten dienen zich te conformeren aan de

binnen de Unie geldende regelgeving met betrekking

tot het milieu. De Bank heeft een bijdrage geleverd aan

programma’s voor stads- en streekvervoer, met als bijko-

mend effect dat lucht- en watervervuiling wordt bestre-

den en de kwaliteit van het bestaan wordt verhoogd, en

daarnaast regelmatig middelen ter beschikking gesteld

voor projecten die zijn gericht op verbetering van het

milieu, met name in de sectoren watervoorziening,

afvalwaterzuivering en stadsontwikkeling. Zo had 16%

van de in 2003 toegekende kredieten betrekking op de

sectoren milieubescherming, water en stadsvernieuw-

ing.

Voorbereiding van de nieuwe lidstaten

Nieuwe lidstaten en toetredingslanden

1999-2003: 16 miljard
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Nieuwe lidstaten en toetredingslanden

Kredieten per sector in 2003

(miljoen)

Totaal

Vervoer en telecommunicatie 1 681
Water (stedelijke infrastructuren)
en milieu 736
Industrie en dienstverlening 869
Onderwijs en gezondheidszorg 643
Globale kredieten 660

Totaal 4 589

Sinds 1990 is door de EIB aan de tien nieuwe lidstaten voor meer dan 25 miljard aan kredieten verleend. 24 miljard

hiervan ging naar de landen in Midden-Europa en 1,02 miljard naar Cyprus en Malta. Aldus blijft de kredietverlening

van de Bank de voornaamste bron van externe financiering in deze landen, maar eveneens in de toetredingslanden

Bulgarije en Roemenië; alleen al in het jaar 2003 bedroeg de kredietverlening 4,6 miljard (tegenover 3,4 miljard in 2002).

Ook aan andere sectoren werden kredieten verstrekt;

een belangrijke plaats werd ingenomen door infrastruc-

turen op het gebied van vervoer en telecommunicatie

(37%), industrie en dienstverlening (19%) en onderwijs

en gezondheidszorg (14%). Het betreft hier prioritaire

sectoren: willen deze landen voldoen aan de normen van

de EU, dan is het noodzakelijk dat er de nodige herstel- en
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moderniseringswerkzaamheden wor-

den uitgevoerd. De resterende 14% is

toegekend in de vorm van globale kre-

dieten ten behoeve van de financie-

ring van projecten uitgevoerd door

het MKB uit de sectoren industrie en

dienstverlening en door lokale overhe-

den of verenigingen van gemeenten.

Een solide pakket steunmaatregelen

voor het MKB en kleine infrastructuren

De EIB geeft ondersteuning aan het

MKB en aan kleinschalige investerin-

gen van lokale overheden door middel

van financieringen op lange en

middellange termijn via globale kre-

dieten. Deze komen aldus in aanmer-

king voor kredieten in hun nationale

munteenheid, welke via een aantal

banken onder gunstige voorwaarden

worden verstrekt voor projecten waar-

van de investeringskosten minder dan

25 miljoen euro bedragen.

De EIB moedigt haar partnerbanken

in deze regio aan zich met name in

te zetten voor het bevorderen van

kleinschalige investeringen. Als gevolg

hier-van is het gemiddelde bedrag

waarmee de EIB deelneemt in de

financiering van deze investeringen

gedaald van 650 000 euro in 2002

naar 360 000 euro in 2003.

In het kader van het door de EIB en de

Europese Commissie gesloten partner-

schap (het MKB-steunmechanisme) is

via globale kredieten 300 miljoen ter

beschikking gesteld voor de financie-

ring van zo’n 335 projecten op kleine

en middelgrote schaal. Gezien het suc-

ces van dit concept en de wijze waar-

op dit in de praktijk is uitgevoerd,

heeft de EIB samen met de Commissie

een nieuw instrument opgezet, een

Faciliteit gemeentelijke infrastructuur

(Municipal Infrastructure Facility). Via

dit instrument kunnen kleinschalige

projecten ten behoeve van lokale

infrastructuren binnen regio’s in nieu-

we lidstaten die grenzen aan de vijf-

tien EU-lidstaten, sneller worden op-

gestart. In het kader van deze faciliteit

bestemt de EIB een deel van de door

haar verstrekte globale kredieten voor

doorlening aan lokale overheden, 

terwijl de Commissie niet-terugvorder-

bare steun beschikbaar stelt aan de

banken die als bemiddelaars voor de

EIB optreden en aan de eindbegun-

stigden van deze projecten.

Het EIF heeft zijn activiteiten in de

nieuwe lidstaten voortgezet, en de

eerste drie garantiepakketten voor

Oost-Europa (Bulgarije, Tsjechië en

Letland), alsmede een kredietverzeke-

ring voor een bedrag van 54 miljoen

afgesloten. Het EIF heeft eveneens in

Hongarije een risicokapitaaltransactie

afgesloten.

Nauwe samenwerking met het

Bankwezen

De omvang van de kredietverlening

van de EIB in de nieuwe landen van de

EU en de effecten daarvan zijn afhan-

kelijk van de mate waarin samen-

werking met het bankwezen in de re-

gio wordt gerealiseerd. Het is niet

mogelijk om een bijdrage te leveren

aan de ontwikkeling van het MKB – en

met name de kleinste ondernemingen

– zonder samen te werken met lokale

banken die de markt kennen en

betrekkingen onderhouden met star-

tende kleine en middelgrote onderne-

mingen in de regio. De EIB werkt daar-

naast samen met het bankwezen in de

regio – zowel internationale als natio-

nale banken – teneinde adequate

garanties voor de door haar verleende

kredieten tot stand te brengen.

Drie financiële instellingen zijn aan-

deelhouder van het EIF geworden:

„The Hungarian Development Bank

Ltd“ (Hongarije), „The Encouragement

Bank“ (Bulgarije) en „Bank of Valletta

p.l.c.“ (Malta).

Nieuwe lidstaten

In 2003 toegekende kredieten

(miljoen)

Totaal

Polen 1 345
Tsjechië 1 217
Hongarije 741
Slowakije 209
Slovenië 109
Litouwen 100
Letland 40
Estland 30

Midden-Europa 3 791

Cyprus 235

Middellandse-Zeegebied 235

Totaal * 4 026

* waarvan uit de pretoetredingsfaciliteit 
3 867 miljoen
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Het euro-mediterrane financiële
partnerschap (FEMIP)

Prioriteit voor de particuliere sector en infrastructuren

Uit de activiteit van de EIB in het Middellandse-

Zeegebied blijkt welk een hoge prioriteit de Bank geeft

aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de

FEMIP: meer dan een derde van de activiteiten richtten

zich rechtstreeks op de bevordering van de groei van het

particuliere bedrijfsleven, hetzij via directe buitenlandse

investeringen (Turkije en Tunesië), hetzij via joint ven-

tures tussen projectopdrachtgevers uit het betrokken

land (Algerije), hetzij via kredietverlening aan het MKB

(Egypte, Syrië, Tunesië: oprichting van een regionaal risi-

cokapitaalfonds).

Bij de toekenning van de kredieten is tevens een accent

gelegd op infrastructurele projecten, met inbegrip van

de sectoren energie en milieu (46%); hierdoor wordt de

ontwikkeling van de particuliere sector in Marokko,

Algerije, Egypte, Libanon en Syrië bevorderd.

Andere door de EIB gefinancierde projecten zijn:

• water en elektriciteit – voorziening en distributie – in

Egypte, Marokko en Tunesië;

• verbetering van de sanitaire infrastructuren in Syrië en

Tunesië;

• hervorming van de onderwijssystemen in Jordanië en

Turkije;

• hulp aan slachtoffers van natuurrampen (Algerije).

De FEMIP: een nieuwe dimensie voor EIB-financiering in

de partnerlanden in het Middellandse-Zeegebied

De invoering van de Faciliteit voor euro-mediterrane

Investeringen en Partnerschap (FEMIP) vormt een

belangrijke stap in de ontwikkeling van de financiële en

economische samenwerking tussen de Unie en de part-

nerlanden in het Middellandse-Zeegebied. Prioriteit

wordt gegeven aan de volgende aspecten:

• de partnerlanden in het Middellandse-Zeegebied

nemen zelf in belangrijke mate deel aan het bepalen

van de doelstellingen van de FEMIP, en wel tijdens de

bijeenkomsten van het „Comité voor economische

coördinatie en communicatie“, die op ministerieel

niveau worden georganiseerd; de betrokkenheid van

deze landen wordt ook gestimuleerd doordat er

regionale bureaus zijn geopend in de Machrak en de

Maghreb;

• er wordt voorrang gegeven aan de ontwikkeling van

de particuliere sector, die een bron vormt voor wel-

vaart en werkgelegenheid creëert;

• investeringen in menselijk kapitaal worden gestimu-

leerd;

In 2003, het eerste jaar dat de Faciliteit voor euro-mediterrane Investeringen en Partnerschap (FEMIP) volledig opera-

tioneel was, werd voor bijna 2,1 miljard aan kredieten toegekend aan de tien partnerlanden in het Middellandse-

Zeegebied. Dit is een recordbedrag, waaruit wederom blijkt dat de Bank een zeer voorname rol speelt met betrekking

tot de economische ontwikkeling en de stabiliteit van de regio.

Landen in het Middellandse-Zeegebied
1999-2003: 7 miljard
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• er wordt meer dan voorheen tech-

nische bijstand verleend, om kwali-

tatief goede projecten te ontwikke-

len en het proces van hervorming

van de economie van de partnerlan-

den in het Middellandse-Zeegebied

te ondersteunen;

• er worden vernieuwende financiële

producten toegepast en risicokapi-

taalbronnen aangeboord;

• de jaarlijkse omvang van de activi-

teiten van de EIB in de partnerlan-

den in het Middellandse-Zeegebied

neemt geleidelijk toe, en zal groeien

van 1,4 naar 2 miljard.

De toekomstige ontwikkeling

Tijdens de derde bijeenkomst van het

Comité voor economische coördinatie

en communicatie van de FEMIP (Na-

pels, november 2003) werd opnieuw

bevestigd dat de ministers van Eco-

nomische zaken en Financiën van de

15 EU-landen en de partnerlanden in

het Middellandse-Zeegebied vast van

plan zijn een nauwere samenwerking

tot stand te brengen.

In december 2003 besloot de Euro-

pese Raad van Brussel om de FEMIP

binnen de Bank een sterkere positie te

geven, en wel via een aantal maatre-

gelen dat gericht is op de ontwikke-

ling van de particuliere sector:

• toewijzing van een bedrag van ten

hoogste 200 miljoen, ingehouden

op de reserves van de Bank, ten be-

hoeve van de ontwikkeling van ver-

richtingen met risicodeling ten be-

lope van 1 miljard, evenals een ver-

betering van de financieringsplan-

nen, ter beperking van de aan de

particuliere sector verbonden risi-

co’s (speciaal budget FEMIP);

• intensivering van de dialoog over

het proces van structurele hervor-

ming, zodanig dat de context waar-

in de particuliere sector moet ope-

reren en de coördinatie van pro-

jecten en donoren beter worden; de

ontwikkeling van nieuwe financiële

producten door de omvorming van

het Comité voor economische coör-

dinatie en communicatie tot een

ministeriële commissie, bestaande

uit de ministers van Financiën, die

een keer per jaar bijeenkomt en

wordt aangevuld door een groep

deskundigen van hoog niveau, die

belast zal worden met de voorberei-

dende werkzaamheden;

• oprichting van een trustfonds van

20 tot 40 miljoen, naar het voor-

beeld van de speciale medefinancie-

ringsfondsen van andere internatio-

nale financiële instellingen; dit

fonds zou middelen ter beschikking

moeten stellen aan projecten die

onder bepaalde prioritaire sectoren

vallen (water, vervoer, elektriciteit,

menselijk kapitaal) – projecten die

in financieel opzicht levensvatbaar

zijn wanneer zij een subsidie krijgen

of in aanmerking komen voor deel-

nemingen met risicokapitaal.

In december 2006 wordt besloten of

er ten behoeve van de mediterrane

partnerlanden al dan niet een doch-

terinstelling van de EIB wordt opge-

richt, waarin de Bank een meerder-

heidsbelang zou hebben. Dit besluit

wordt genomen op basis van een eva-

luatie van de prestaties van de ver-

sterkte FEMIP, waarbij rekening

wordt gehouden met het resultaat

van het overleg met de partners in

het Barcelonaproces.

Landen in het Middellandse-Zeegebied
In 2003 toegekende kredieten

(miljoen)

waarvan
risico-

Totaal kapitaal

Turkije 600
Egypte 509
Tunesië 395
Algerije 230
Marokko 194 10
Syrië 90
Jordanië 66
Alle Middellandse-Zeelanden 4 4

Totaal 2 088 14
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Samenwerking met de overige
partnerlanden

Afrika, Caraïbisch gebied, Stille Oceaan en LGO

Sinds juni 2003 vallen de activiteiten van de Bank in het

ACS-gebied onder de nieuwe Partnerschapsovereenkomst

ACS-EU oftewel de Overeenkomst van Cotonou. Hiermee

kwam een einde aan de financiering van projecten op

basis van de vierde Overeenkomst van Lomé, die ten

einde was gelopen.

In dit verband hebben de lidstaten de EIB opdracht

gegeven om de komende vijf jaar het beheer te voeren

over een Investeringsfaciliteit; hiervoor is 2,2 miljard

toegekend, vermeerderd met investeringen uit eigen

middelen van de Bank ten belope van 1,7 miljard. De

voornaamste doelstelling is armoedebestrijding; derhal-

ve wordt voorrang gegeven aan kleinschalige investe-

ringen in de particuliere sector, evenals aan projecten op

het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De In-

vesteringsfaciliteit wordt opgezet als een doorlopend

fonds; met andere woorden, uit de aflossingen worden

nieuwe projecten gefinancierd.

In 2003 heeft de EIB aan de ACS-landen kredieten ver-

strekt voor een bedrag van in totaal 463 miljoen, waar-

van bijna 286 miljoen uit begrotingsmiddelen van de lid-

staten. In het afgelopen jaar zijn de activiteiten op basis

van de nieuwe Overeenkomst van Cotonou in rap tempo

van start gegaan; het betrof hier 146 miljoen oftewel

31,5% van de kredieten.

Er werden kredieten verstrekt ten behoeve van belang-

rijke projecten, zoals:

• de vernieuwing en modernisering van voorzieningen

voor luchthavens en vliegtuigen in een aantal gebie-

den in Afrika (63 miljoen) ter verbetering van de

veiligheid van het luchtverkeer;

• de vernieuwing van water- en rioleringsinstallaties in

Tanzania (35 miljoen);

• de kopermijn van Kanshashi in Zambia (34 miljoen);

• een hotelproject Bel Ombre in Mauritius (12,2 miljoen);

dit was een activiteit waarbij een combinatie werd toe-

gepast van een krediet uit eigen middelen, een achter-

gestelde lening en een deelneming; aldus is een finan-

cieringsvoorziening in het leven geroepen die is toe-

gesneden op een project in de sector toerisme.

Zuid-Afrika

De EIB heeft 260 miljoen aan kredieten verstrekt, ener-

zijds ten behoeve van de sector energie (50 miljoen),

anderzijds in de vorm van globale kredieten voor de

financiering van investeringen in infrastructuren van klei-

ne of middelgrote omvang (210 miljoen).

ACS-LGO
In 2003 toegekende kredieten

(miljoen)

waarvan
risico-

Totaal kapitaal

Afrika 415 278
Zuidelijk Afrika en
de Indische Oceaan 199 94
Oost-Afrika 71 71
Regionaal Afrika 63 30
West-Afrika 47 47
Midden- en Equatoriaal-Afrika 36 36

Caribisch gebied 48 8

ACS-LGO 463 286

De EIB voert verrichtingen uit in de partnerlanden in het Middellandse-Zeegebied, maar neemt ook actief deel aan

het communautaire beleid voor ontwikkelingssteun en aan het samenwerkingsbeleid zoals dat door de Unie in de

overige derde landen wordt uitgevoerd.
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Westelijke Balkan

In 2003 heeft de EIB haar financie-

ringsinspanningen voortgezet en on-

geveer 372 miljoen aan kredieten uit-

gezet. De activiteiten zijn evenwel

meer verscheiden van karakter ge-

worden: er is financiering verstrekt in

nieuwe sectoren zoals gezondheids-

zorg (modernisering van ziekenhui-

zen in Servië) en ten behoeve van

lokale overheden (zoals uitbreiding

en herstel van distributie- en riole-

ringsnetwerken in Albanië, vervoer en

stadsverwarming in Kroatië).

De EIB zal de komende jaren haar

financieringsactiviteit ten behoeve

van de integratie van de landen van

de westelijke Balkan voortzetten,

waarbij de Bank het gemiddelde jaar-

lijkse niveau van de kredieten op zo’n

400 miljoen wil handhaven.

Landen in Latijns-Amerika, Azië

Van de in 2003 verleende kredieten

ontving Latijns-Amerika 254 miljoen

en Azië 94 miljoen, waarmee in totaal

348 miljoen aan financieringen werd

verstrekt. Sinds de aanvang van haar

activiteiten in Latijns-Amerika en Azië

in 1993 heeft de EIB 73 kredieten

ondertekend voor een bedrag van in

totaal 3 298,4 miljoen. De EIB stelt zich

bij haar activiteiten ten doel om de

internationale aanwezigheid van

Europese ondernemingen en banken

te versterken door steun te verlenen

aan door hen te financieren projecten

die zowel voor de Unie als voor de

betrokken landen van belang zijn.

Balkan
In 2003 toegekende kredieten

(miljoen)

Totaal

Kroatië 170
Servië en Montenegro 162
Albanië 27
Voormalige Joegoslavische
Republiek Macedonië (VJRM) 13

Balkan 372

Latijns-Amerika en Azië
In 2003 toegekende kredieten

(miljoen)

Totaal

Latijns-Amerika 254
Brazilië 219
Regionaal (Midden-Amerika) 36

Azië 94
India 50
Pakistan 44

Latijns-Amerika, Azië 348

Abdoulaye Wade, President van Senegal, David Mwiraria, minister van
Financiën van Kenia en Philippe Maystadt, President van de EIB, tijdens de
ceremonie ter gelegenheid van de lancering van de Investeringsfaciliteit.
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De EIB-Groep en het MKB

De globale kredieten van de EIB

De globale leningen van de EIB zijn kredietlijnen die de

Bank ter beschikking stelt aan een bemiddelende instel-

ling – een bank of een andere financiële instelling; deze

wendt de kredieten vervolgens aan om investeringspro-

jecten van beperkte omvang te ondersteunen. In 2003

ondertekende de Bank in de tot 25 landen uitgebreide

Unie voor 11,2 miljard aan globale kredieten; bijna de

helft hiervan was bestemd voor het MKB. 635 miljoen

kwam ten goede aan de landen in Midden- en Oost-

Europa die zullen toetreden tot de EU.

De EIB heeft de kring van haar bemiddelende banken

verder verruimd, teneinde gunstiger concurrentiever-

houdingen voor het MKB in het leven te roepen en meer

mogelijkheden voor verstrekking van globale kredieten

tot stand te brengen, met name in de regionale ontwik-

kelingsgebieden.

Het MKB-steunmechanisme in de nieuwe lidstaten

In het kader van het door de EIB en de Europese

Commissie gesloten partnerschap (het MKB-steunme-

chanisme) is via globale kredieten 300 miljoen ter be-

schikking gesteld voor de financiering van zo’n 335 pro-

jecten op kleine en middelgrote schaal in de nieuwe lid-

staten. Gezien het succes van dit concept en de wijze 

waarop dit in de praktijk is uitgevoerd, heeft de EIB

samen met de Commissie een nieuw instrument opgezet,

een Faciliteit gemeentelijke infrastructuur (Municipal

Infrastructure Facility). Met steun van de Commissie kun-

nen via dit instrument kleinschalige projecten ten behoe-

ve van lokale infrastructuren binnen regio’s in nieuwe

lidstaten die grenzen aan de vijftien EU-landen, sneller

worden opgestart.

Het EIF

Het Europees Investeringsfonds (EFI) is gespecialiseerd in

risicokapitaal en het verlenen van garanties aan het MKB.

De EIB is meerderheidsaandeelhouder in het EIF (met

bijna 60% van het kapitaal), naast de Commissie (30%)

en een groep banken en andere financiële instellingen.

Naar aanleiding van de conclusies van de Europese Raad

van Lissabon is het EIF sinds 2000 belast met alle investe-

ringen van de EIB-Groep in risicokapitaalfondsen. Het EIF

beheert eveneens de begrotingsmiddelen die door de

Europese Commissie ter beschikking worden gesteld in

het kader van het meerjarenprogramma voor onderne-

mingen (2001-2005); dit programma omvat voornamelijk

een instrument dat is bestemd voor investeringen ten

behoeve van kapitaal in de pre-start fase („seed-capital“)

en van startkapitaal („early stage“), almede een garantie-

faciliteit voor het MKB.

De activiteiten van het EIF hebben een tweeledige doel-

stelling: zij dienen het beleid van de EU te ondersteunen

en in financieel opzicht rendabel te zijn. Momenteel

bedraagt het met risicokapitaalverrichtingen gemoeide

bedrag in totaal 2,5 miljard en dat voor garantieverlening

6,4 miljard.

De EIB-Groep kan via globale kredieten voorzien in financieringen op korte en middellange termijn, en eveneens

eigen vermogen verstrekken door middel van activiteiten met risicokapitaal. Zodoende worden alle middelen

beschikbaar gesteld die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen in een

veranderende economie.

De afgelopen vijf jaar heeft de EIB-Groep ten behoeve van het MKB in de tot 25 landen uitgebreide Unie de volgen-

de activiteiten verricht:

• bijna de helft van de 56,2 miljard werd in samenwerking met meer dan 200 partnerbanken verstrekt in de vorm van

globale kredieten;

• een bedrag van 2,5 miljard werd toegekend in de vorm van deelnemingen in 189 risicokapitaalfondsen;

• 6,4 miljard werd via 120 gespecialiseerde banken verstrekt ten behoeve van globale garanties.
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De risicokapitaalactiviteiten van het EIF

De investeringsstrategie van het EIF is
gebaseerd op drie hoofdpijlers:
• steun aan geavanceerde technologie

in Europa (biotechnologie, nieuwe
materialen, levenswetenschappen,
enz.);

• steun aan fondsen die een bijdrage
leveren aan de doelstelling van
regionale ontwikkeling in de Unie;

• steun aan fondsen die op paneuro-
pese basis opereren.

Alhoewel de markt werd gekenmerkt
door een terughoudende opstelling van
de investeerders kon het EIF in 2003
toch 135 miljoen investeren in 16 risico-
kapitaalfondsen. Van deze risicokapi-
taalfondsen richten vijf zich uitsluitend
op ondernemingen in de pre-start- of
startfase; twee van deze fondsen
concentreren zich op nieuwe onderne-
mingen die zich bezighouden met tech-
nologieën welke het resultaat zijn van
universitair onderzoek of worden ont-
wikkeld in het kader van een strate-
gisch partnerschap met een universiteit.
Dat het EIF deelneemt aan deze fond-
sen, die grotendeels gebruik maken van
binnen universiteiten verricht onder-
zoek, is geheel in overeenstemming
met de doelstellingen van het Initiatief
Innovatie 2010 van de EIB-Groep.

Garanties van het EIF ten gunste van
het MKB

De tweede pijler van de activiteit van
het EIF wordt gevormd door de verle-
ning van garanties ten behoeve van de
MKB-kredietportefeuilles van financië-
le instellingen of publiekrechtelijke ga-
rantie-instellingen. In dit kader onder-
houdt het EIF betrekkingen met meer
dan 120 bemiddelende financiële in-
stellingen. In het kader van zijn garan-

tietransacties biedt het Fonds twee
belangrijke producten aan: kapitaal-
verhoging (effectisering) en verzeke-
ring/herverzekering van kredieten. Het
EIF dekt uitsluitend de operationele
risico’s die met de kredietverlening
samenhangen.

In 2003 heeft het EIF 31 garantiepak-
ketten afgesloten voor een bedrag
van in totaal meer dan 2,2 miljard,
hetgeen een stijging van 80% ten op-
zichte van het voorgaande jaar bete-
kent. De eerste drie door het Fonds in
Oost-Europa afgesloten garantiepak-
ketten (Bulgarije, Tsjechië en Letland)
betroffen kredietverzekeringen voor
een totaal bedrag van 54 miljoen. De
garantieportefeuille van het EIF omvat
in totaal 6,4 miljard. Tot nu toe heb-
ben meer dan 250 000 kleine en mid-
delgrote ondernemingen indirect baat
gehad bij de garanties van het EIF.

Gezien de toenemende vraag neemt
het EIF steeds meer een adviserende
rol op zich met betrekking tot de ont-
wikkeling van garantie- en risicokapi-
taalfondsen. De dienstverlening van
het EIF heeft ten doel een bijdrage te
leveren aan de opstart, groei en ont-
wikkeling van kleine en middelgrote
bedrijven, waardoor zij een betere
toegang tot financiële middelen krij-
gen. Het Fonds geeft in dit kader –
tegen betaling – aan een groot aantal
tegenpartijen zoals regeringen, lokale
overheden en agentschappen voor
regionale ontwikkeling, alsmede aan
de Europese Commissie, strategische
en technische adviezen met betrek-
king tot ontwerp, uitvoering en eva-
luatie van beleid, projecten en finan-
cieringsstructuren voor het MKB.

Nieuwe definitie van „MKB“

Volgens de tot nu toe gehanteerde criteria van de EIB viel een onderne-
ming onder het MKB wanneer zij minder dan 500 personen in dienst
heeft en haar vaste activa vóór de desbetreffende investering netto min-
der dan 75 miljoen bedragen. De EIB heeft onlangs besloten haar defini-
tie van „MKB“ aan te passen aan de nieuwe definitie van de Commissie,
die op 1 januari 2005 van kracht wordt. Volgens deze omschrijving valt
een onderneming onder het MKB wanneer zij minder dan 250 personen
in dienst heeft en een jaaromzet heeft van minder dan 50 miljoen dan
wel een jaarbalans van minder dan 43 miljoen.

Door het toepassen van de definitie van de Commissie zal de maximale
omvang van een MKB-onderneming dalen van 500 naar 250 werknemers.
Dit heeft geen grote gevolgen voor de potentiële begunstigden, daar de
meeste ondernemingen die in het kader van de MKB-faciliteiten gebruik
maken van de globale kredieten van de EIB minder dan 250 personen in
dienst hebben. Daarnaast heeft de EIB besloten instrumenten te gaan
invoeren die geschikt zijn voor de financiering van ondernemingen van
middelgrote omvang, dat wil zeggen bedrijven die minder dan 3000
werknemers in dienst hebben. Hierdoor blijft het mogelijk indirecte kre-
dieten te verstrekken aan ondernemingen die ten gevolge van de nieu-
we definitie niet meer onder het MKB vallen, mits hun projecten in aan-
merking komen voor financiering door de EIB.



Een toonaangevende financiële bemiddelaar
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Activiteiten op de kapitaalmarkten

Een consistente en breed opgezette inleenstrategie

In de uitdagende marktomstandigheden wist de Bank

haar positie als de grootste en meest vooraanstaande

supranationale emittent van obligaties te versterken. Bij

haar inleenbeleid bleef de Bank kiezen voor een consis-

tente en vernieuwende opstelling. De hoeksteen van

haar inleenprogramma bleef de uitgifte van grote liqui-

de benchmark-leningen in de drie kernvaluta’s van de

Bank (EUR, BGP en USD). Daarnaast bleef zij uitzien naar

gelegenheden tot gerichte en gestructureerde emissies

in een breed scala aan munteenheden. De EIB bleef haar

sterke aanwezigheid op de belangrijkste kapitaalmark-

ten verder uitbouwen, terwijl zij daarnaast een rol speel-

de als ontwikkelingsbank, in het bijzonder op de mark-

ten van de nieuwe lidstaten. Ook ondervond het emis-

sieprogramma van de EIB de positieve invloed van de

versterkte dialoog met vooraanstaande marktdeelne-

mers, waaronder bemiddelende instellingen en inves-

teerders.

Groei en innovatie

De Bank nam aan middelen 42 miljard EUR (vóór swaps)

op via 310 transacties; dit is een aanzienlijke groei ver-

geleken met 2002 (38 miljard EUR via 219 transacties).

De toename viel voornamelijk toe te schrijven aan ge-

structureerde emissies.

De middelen die werden opgenomen in de drie voor de

Bank belangrijkste valuta’s waren, in euro equivalent, als

volgt verdeeld: 41% EUR (35% in 2002), 29% USD (38%

in 2002) en 17% GBP (16% in 2002). Uitgaande van het

bedrag in de oorspronkelijke munteenheid namen de

opgenomen middelen in elk van deze drie valuta’s sterk

toe; de zwakker wordende positie van de dollar ten

opzichte van de euro had echter een neerwaarts effect

op het in euro uitgedrukte procentuele aandeel van de

dollar.

De consistente en breed opgezette inleenstrategie van de Bank werd op de kapitaalmarkten positief gewaardeerd in

een periode dat er sprake was van aanzienlijke groei. Dit bleek uit het feit dat de inleenoperaties een groei van 11%

lieten zien, waarmee zij uitkwamen op een bedrag van 42 miljard euro; ook presteerde de Bank sterk op de secun-

daire markt. Zij ontving diverse prijzen voor haar inleenprogramma; zo werden drie prijzen toegekend aan de Bank

als supranationale geldnemer voor bemiddelende instellingen en een prijs voor het EMTN-programma van het jaar,

met name vanwege de flexibiliteit en het innovatieve karakter van de verleende diensten. Alhoewel de groei in de

eerste plaats viel toe te schrijven aan gestructureerde emissies, een belangrijke vernieuwende activiteit, bleven bench-

mark-leningen in EUR, GBP en USD de hoeksteen van het inleenbeleid en de belangrijkste bron voor middelenopna-

me vormen. Ook de AAA-rating, die de EIB een sterk imago verleent, alsmede de positionering van de Bank als 

semisoevereine Europese emittent, leidden ertoe dat de Bank wederom als een zeer aantrekkelijke geldnemer wordt 

beschouwd.

In 2003 opgenomen leningen (in mln euro)

Vóór swaps Na swaps

EUR 17 318 41,1% 22 931 54,7%
GBP 7 175 17,0% 7 393 17,6%
SEK 442 1,1% 659 1,6%

Totaal EU 24 935 59,2% 30 983 73,9%

AUD 470 1,1% 0 0,0%
CHF 161 0,4% 161 0,4%
CZK 678 1,6% 521 1,2%
HKD 122 0,3% 0 0,0%
HUF 339 0,8% 270 0,6%
JPY 2 201 5,2% 0 0,0%
NOK 226 0,5% 0 0,0%
PLN 156 0,4% 174 0,4%
SKK 94 0,2% 94 0,2%
TWD 180 0,4% 0 0,0%
USD 12 375 29,4% 9 665 23,1%
ZAR 153 0,4% 44 0,1%

Totaal buiten EU 17 155 40,8% 10 928 26,1%

Totaal 42 090 100% 41 911 100%
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40,8 miljard euro oftewel 97% van de inleenactiviteit

werd via swaps omgezet. De opgenomen middelen na

swaps bedroegen in totaal 41,9 miljard euro, waarbij de

drie voornaamste valuta’s 95 % van het totaal uitmaak-

ten (55% EUR, 23% USD, 17% GBP). Evenals in 2002

zorgde de USD via valutaswaps voor een groot aanbod

aan euro’s. Het profiel voor de gemiddelde looptijd van

de leningen bedroeg 8,6 jaar (6,1 jaar in 2002).

Het bedrag van de niet-gestructureerde (benchmark- en

gerichte) emissies beliep 32,8 miljard euro via 81 trans-

acties, oftewel 78 % van het totaal aan opgenomen mid-

delen; in 2002 betrof dit 34,6 miljard euro (91%) via

90 transacties. De vooruitstrevende strategie die de Bank

bij benchmark-emissies hanteert leidde tot nog meer

omvattende rendementscurven voor liquide benchmark-

leningen in de drie kernvaluta’s van de Bank. Dit leverde

de investeerders concreet voordeel op, niet alleen qua

liquiditeit en verhandelbaarheid van de emissies maar

ook voor wat betreft de prestaties op de secundaire

markt. Ook de onverminderd sterke afspraken op het

gebied van marketmaking droegen er in belangrijke

mate toe bij dat de benchmark-obligaties van de EIB hun

eersteklas liquiditeit en minimale spread (verschil tussen

de bied- en laatkoers) konden behouden.

Gestructureerde emissies vormden de voornaamste bron

van de totale groei. De omvang van de gestructureerde

emissies nam sterk toe, en bedroeg 9,3 miljard EUR via

229 transacties (3,4 miljard EUR via 129 transacties in

2002). De Bank voerde gestructureerde transacties uit in

een veelheid aan valuta’s, waarbij die in EUR het sterkst

en snelst toenamen (3,6 miljard EUR), gevolgd door die

in USD (2,4 miljard EUR equivalent ) en JPY (2,2 miljard

EUR equivalent).

Op het gebied van gestructureerde en gerichte emissies

hadden belangrijke vernieuwingen plaats. Het aantal

vormen waarin gestructureerde emissies werd aangebo-

den is uitgebreid, waarbij werd uitgegaan van een veel-

heid aan valuta’s. Hoogtepunten vormden de introduc-

tie van omvangrijke vervroegd aflosbare emissies in EUR

en USD, de laatste met een internationaal karakter; ook

werd de basis gelegd voor een curve van aan inflatie

gekoppelde obligaties in euro, de eerste die in de beleg-

gingscategorie van de EIB is opgezet. Bij de gerichte emis-

sies werd de aanwezigheid op de Japanse „Uridashi“-

markt (niet in JPY uitgegeven obligaties) vergroot.

De EIB nam in 2003 middelen op in vijftien valuta’s 

(14 valuta’s in 2002), waaruit blijkt hoeveel belang zij

blijft hechten aan spreiding van haar inleenactiviteiten.

De Bank blijft haar inleenactiviteiten op de mondiale

markt verder uitbreiden door steeds actiever te worden

op belangrijke markten, met inbegrip van Azië/Japan en

de Verenigde Staten.

De Bank leverde een bijdrage aan de ontwikkeling van

de markten in de valuta’s van de nieuwe lidstaten; via

innoverende activiteiten en een sterke toename van de

emissies, tot 1,3 miljard EUR equivalent (533 miljoen EUR

in 2002), werd haar positie als grootste niet-gouverne-

mentele emittent van obligaties versterkt.

EUR: 17 318 miljoen vóór swaps / EUR 22 931 miljoen na

swaps

In totaal verrichtte de Bank 53 transacties, waarbij

17,3 miljard EUR werd opgenomen (in 2002 13,3 miljard

EUR via 19 transacties). Er was met name sprake van een

sterke groei van gestructureerde emissies in de vorm van

aan de inflatie gekoppelde en vervroegd aflosbare obli-

gaties.

De niet-gestructureerde emissies maakten 79% van de

middelenopname in euro uit, en namen toe tot 13,8 mil-

jard EUR (12,8 miljard EUR in 2002). De voornaamste bij-

drage werd geleverd door vier benchmark-transacties in

het kader van het EARN-programma, waarbij 13 miljard

euro werd opgenomen. Ook gerichte transacties droe-

gen in belangrijke mate bij (met een opgenomen

bedrag van meer dan 750 miljoen EUR), en omvatten

onder andere een vernieuwende „Uridashi“-transactie

in Japan.

De Bank handhaafde haar strategische benadering met

betrekking tot benchmark-emissies in euro door de

introductie van vier EARN-transacties; hierdoor werd het



Overzicht van activiteiten 2003 35

aanbod van de Bank aan zeer liquide

producten verruimd en was zij promi-

nenter aanwezig op toonaangevende

elektronische handelsplatforms. Het

betrof hier:

• twee nieuwe EARN Global emissies

met oorspronkelijke looptijden in de

belangrijke 5- en 10-jaarssegmenten,

waarmee in beide gevallen 5 miljard

euro werd opgenomen.

• twee emissies die op strategische

wijze opnieuw werden opengesteld:

een toename van 1 miljard EUR

(EARN 4% april 2009) en een toena-

me van 2 miljard EUR (EARN 5,375%

oktober 2010), waarmee het uit-

staande bedrag van deze twee emis-

sies de drempel van 5 miljard euro

passeerde die vereist is voor verhan-

deling op het vooraanstaande Eu-

roMTS handelsplatform.

Ultimo 2003 omvatte de rendements-

curve voor de EARN-benchmarks 12

benchmark-leningen met looptijden

van 2004 tot 2013; in totaal stond een

bedrag van meer dan 60 miljard euro

uit. Dit blijft de meest omvattende

rendementscurve bij semi-soevereine

emittenten. De gehele EARN-curve

wordt verhandeld op het elektroni-

sche MTS-netwerk; elf benchmarks

worden tevens verhandeld op Euro-

MTS, naast de belangrijkste overheids-

emissies.

Dat de distributie van benchmark-

leningen groeide, kwam duidelijk tot

uiting in het feit dat de vraag toenam

en specifieker werd. Bij de uitgifte in

maart van de nieuwe EARN-emissie

van 5 miljard euro met een looptijd

van 5 jaar, bleek dat de benchmark-

obligaties van de EIB in moeilijke

marktomstandigheden kennelijk

steeds aantrekkelijker worden. Tijdens

de „vlucht naar kwaliteit“ kort voor de

oorlog in Irak trok deze emissie meer

dan 300 institutionele beleggers, waar-

onder een groot aantal centrale ban-

ken met een grote geografische sprei-

ding. Bij de emissie in juni van de nieu-

we EARN van 5 miljard euro en een

looptijd van 10 jaar bleek dat euro-

benchmarks in Azië steeds gewilder

worden: alleen al in Japan werd op

25% van deze emissie ingetekend.

Het aantal gestructureerde transacties

nam in 2003 sterk toe, zowel voor wat

betreft de omvang (van 0,5 miljard

EUR in 2002 naar 3,6 miljard EUR in

2003) als voor wat betreft het aantal

transacties (van 12 in 2002 naar 46 in

2003). Hoogtepunten vormden onder

meer de vervroegd aflosbare emissie

van 500 miljoen euro, waarmee een

duidelijk referentiepunt werd geves-

tigd in een segment dat bij de euro

voordien ondervertegenwoordigd

was. Een ander gebied waar aanzien-

lijke successen werden geboekt was bij

aan inflatie gekoppelde emissies, waar

de EIB een aanzienlijk bedrag aan mid-

delen (1,1 miljard EUR) opnam, en

tevens een strategische benadering

toepaste. Met de negen aan inflatie

gekoppelde uitstaande emissies, met

looptijden variërend van 2007 tot

2023, is de grondslag gelegd voor een

verdere ontwikkeling van dergelijke

innovatieve producten langs de curve.

USD: 13 599 miljoen vóór swaps / USD

10 446 miljoen na swaps (12 375 mil-

joen / 9 665 miljoen EUR)

De Bank is voortdurend gericht op het

aanbieden van liquiditeit bij alle

benchmark-looptijden en staat open

voor de behoeften van beleggers;

hierdoor werd de verkoop in de

Verenigde Staten en elders ter wereld

sterk gestimuleerd. Deze open opstel-

ling was uitermate belangrijk in het

afgelopen jaar, waarin gestructureer-

de emissies de voornaamste bron voor

middelenopname in de Amerikaanse

dollar vormden. De totale groei tot

13,6 miljard USD (12,4 miljard EUR)

vond plaats via 45 transacties, tegen-

over 12,9 miljard USD (14,4 miljard

EUR) via 36 transacties in 2002. De in

2003 bereikte omvang van de emissies

was de grootste die de EIB ooit in een

jaar aan uitgiftes in Amerikaanse dol-

lar heeft gedaan, al was de tegen-

waarde in euro ten gevolge van de

zwakker wordende dollar geringer.

Met deze resultaten bleef de EIB de

grootste en meest actieve emittent in

Amerikaanse dollar van de suprana-

tionale instellingen.

Uitstaand bedrag aan
EARN-obligaties per 31.12.2003
(in mln EUR)

Coupon Vervaldatum Bedrag
%

5,250 15.04.2004 6 190
3,875 15.04.2005 5 000
3,500 15.10.2005 5 000
4,875 15.04.2006 5 000
4,000 15.01.2007 5 000
5,750 15.02.2007 2 578
5,000 15.04.2008 6 082
3,250 15.10.2008 5 000
4,000 15.04.2009 5 538
5,625 15.10.2010 5 000
5,375 15.10.2012 5 000
3,625 15.10.2013 5 000

60 388
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Het grootste aandeel (81%) van de middelenopname in

Amerikaanse dollar bleef in niet-gestructureerde vorm

plaatsvinden; het aldus opgenomen bedrag was 11 mil-

jard USD (11,8 miljard USD in 2002). Via drie benchmark-

transacties met een internationaal karakter werd in

totaal 7 miljard USD opgenomen, waarbij de looptijden

evenwichtig waren verdeeld (in de 3-jaars-, 5-jaars- en

10-jaarssegmenten). Uit de sterke prestaties van de

benchmark-emissies op de secundaire markt bleek dat

de benchmark-strategie succesvol was. Via gerichte

emissies in Amerikaanse dollar die zich voornamelijk

concentreerden op de markten in Azië/Japan en Europa,

werd een inleenvolume van 4 miljard USD bereikt; daar-

mee werd de groep beleggers in Amerikaanse dollar van

de EIB opnieuw verbreed. Hieronder vielen vier

Eurodollar-transacties en drie op de Japanse markt

gerichte „Uridashi“-emissies. Sinds deze eurodollar-

emissies naar aanleiding van de vraag van beleggers

bedragen van 1 miljard USD bereikten, beginnen zij

steeds meer een benchmark-karakter aan te nemen.

De curve van liquide benchmark-emissies werd verder

ontwikkeld; thans bestrijkt deze looptijden van 2004 tot

2013, met een uitstaand bedrag van 36 miljard USD

waarvan 25 miljard USD een internationaal karakter

hebben. Ter stimulering van het gebruik van elektroni-

sche handelsplatforms met het oog op de bevordering

van liquiditeit en transparantie bood de Bank voortdu-

rend ondersteuning aan belangrijke platforms zoals

Tradeweb en Brokertec en was zij hier ook steeds aan-

wezig.

Het bedrag aan gestructureerde emissies was meer dan

twee keer zo groot en bereikte 2,6 miljard USD oftewel

19 % van de opgenomen middelen in Amerikaanse dol-

lar. Op dit terrein vormde de eerste vervroegd aflosbare

emissie met een internationaal karakter een belangrijke

vernieuwing; hierbij werd 1 miljard USD opgenomen en

kregen beleggers in obligaties van de EIB in Amerikaanse

dollar de keus uit een nog breder pakket aan producten.

Met name het feit dat de lening vervroegd aflosbaar was

wekte de belangstelling van de beleggers, daar de ren-

testand in de Verenigde Staten in 40 jaar nog niet zo laag

was en de rentevoet relatief sterk schommelde.

GBP: 4 873 miljoen vóór swaps / 5 019 miljoen GBP na

swaps (7 175 miljoen / 7 393 miljoen EUR)

Op de markt voor het pond sterling bleef de Bank het

belangrijkste alternatief bieden voor Gilts. De Bank bleef

de benchmark en de grootste emittent van andere obli-

gatieleningen dan Gilts, met een marktaandeel van meer

dan 8%; in totaal werd 4,9 miljard GBP (7,2 miljard EUR)

opgenomen via 25 transacties. Deze aanzienlijke groei in

vergelijking met 2002 (3,9 miljard GBP via 25 transacties)

was in het bijzonder te danken aan de toenemende

penetratie op de markt van kleine beleggers. Ook bleef

het gebruik van bemiddelende instellingen die zich spe-

cifiek op institutionele en kleine beleggers richten een

belangrijke rol spelen, evenals het feit dat de effecten

van de Bank beleenbaar zijn bij de Bank of England; dit

bleef de Bank een voordeel verschaffen ten opzichte van

een aantal andere gelijksoortige instellingen.

De middelenopname in pond sterling bleef grotendeels

niet gestructureerd; deze bedroeg 4,7 miljard GBP

(96 %), een aanzienlijke toename in vergelijking met

2002 (3,8 miljard GBP). De benchmark-strategie waarbij

de rendementscurve werd uitgebouwd met liquide obli-

gaties met nieuwe looptijden werd versterkt. Er werden

drie nieuwe looptijden (zeven, tien en vijftien jaar) aan-

geboden, waarbij het de bedoeling was benchmark-

omvang te bereiken.

Gerichte (niet-gestructureerde) transacties speelden

eveneens een centrale rol; hierdoor kon de Bank haar

distributie bij kleine beleggers vergroten en belangrijke

institutionele beleggers aan zich blijven binden. Deze

ontwikkeling werd mogelijk gemaakt door de gekozen

strategische benadering; hierbij werd ingespeeld op de

behoeften van de kleine belegger, met name voor wat

betreft de looptijd en de coupon, en werd gebruik

gemaakt van een bemiddelende bank die zich specifiek

op de kleine belegger richt. Een obligatie met variabele

rente van 1 miljard GBP vormde de grootste gerichte

emissie; deze werd uitgegeven naar aanleiding van de

grote vraag bij centrale banken en treasury-afdelingen

van banken in het Verenigd Koninkrijk. Hiermee werd

het in het verleden gevoerde beleid voortgezet: ook in

2002 werd een soortgelijke emissie gedaan.
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Ook bij de gestructureerde emissie-

activiteit was een toename waarneem-

baar; deze had een aan inflatie gekop-

pelde vorm en bereikte een bedrag

van 185 miljoen GBP (274 miljoen EUR);

hiervan werd 155 miljoen GBP gebruikt

voor de financiering van projecten in

de gezondheidszorg en wegenbouw

in het Verenigd Koninkrijk.

Valuta’s van de nieuwe lidstaten

Het totaal aan emissies in de valuta’s

van de nieuwe lidstaten nam met

meer dan twee keer toe tot het equi-

valent van 1,3 miljard euro via

45 transacties. Dit vormde een beves-

tiging van de positie van de EIB als

grootste niet-gouvernementele emit-

tent in zowel deze regio als op de vier

markten die zij wist aan te boren

(CZK, HUF, PLN, SKK).

Door de toename aan opgenomen

middelen in plaatselijke valuta’s kon

de kredietverlening blijven groeien en

werd de positie van de EIB als grootste

externe geldschieter in de regio op-

nieuw bevestigd. Evenals bij andere

valuta’s het geval is, richt de EIB zich

er bij haar emissiestrategie in de valu-

ta’s van de nieuwe lidstaten op om

omvangrijke liquide benchmark-emis-

sies op te zetten met een groot aantal

verschillende looptijden, voor zover

de marktomstandigheden dat toela-

ten. De Bank stelt zich eveneens ten

doel tegemoet te komen aan een

eventuele vraag van beleggers naar

innovatieve structuren.

Door de nieuwe treasury pool voor

SKK ten behoeve van de uitbetaling in

plaatselijke valuta’s kon de emissie-

activiteit in Slowaakse kroon groeien.

De EIB neemt een unieke positie in

temidden van de multilaterale ban-

ken, door haar treasury pools van mid-

delen in vier valuta’s van de nieuwe

lidstaten (CZK, HUF, PLN, SKK).

Hierdoor wordt niet alleen doorlenen

in de plaatselijke valuta vergemakke-

lijkt, maar kan de EIB ook beter inspe-

len op de vraag van beleggers.

Zeer vernieuwend was het aanbieden

van zeer lange looptijden (20 en 25 jaar

voor CZK; 20 jaar voor SKK), van nieu-

we structuren zoals „yield-curve stee-

peners“ en „volatility bonds“ (de eer-

ste in CZK en SKK) en van emissies van

grote omvang (in HUF). Hierdoor kon-

den nieuwe marktsegmenten worden

ontsloten en werd de groep beleggers

van de EIB in de desbetreffende lan-

den verbreed.

Andere Europese valuta’s

De Bank nam in 2003 in toenemende

mate middelen in andere Europese

valuta’s op, voor een bedrag van in

totaal 829 miljoen EUR (304 miljoen

EUR in 2002). Een belangrijke vooruit-

gang werd geboekt bij de Zweedse

kroon, waar de Bank na vijf jaar afwe-

zigheid op deze markt 4,1 miljard SEK

(442 miljoen EUR) opnam. Bij de

Zweedse kroon lag het accent op een

euro-toestromende obligatielening

(gekoppeld aan EARN 2009). Door het

succes van de initiële transactie volg-

den er meer uitgiftes, waardoor deze

emissie tot de grootste in Zweedse

kroon op de Eurobond-markt kon uit-

groeien (3,5 miljard SEK). Ook in

andere Europese valuta’s werd in aan-

zienlijke mate middelen opgenomen:

1,7 miljard NOK (226 miljoen EUR) en

250 miljoen CHF (161 miljoen EUR).

De markten van Azië/Japan, de lan-

den in de Stille Oceaan en Zuid-Afrika

Op de Japanse en op andere markten

in Azië en de landen van de Stille

Oceaan bleven de activiteiten van de

Bank verder toenemen; de kring van

beleggers werd uitgebreid en er was

veel vraag naar obligaties in zowel

plaatselijke valuta’s als de voornaam-

ste valuta’s van de Bank, met name

Amerikaanse dollar en euro. In totaal

beliep het bedrag dat werd opgeno-

men in de valuta’s van landen in Azië

en de Stille Oceaan het equivalent

van bijna 3 miljard EUR (3,2 miljard

EUR in 2002), met een sterke groei

van de emissies in JPY, die het groot-

ste aandeel bleven vormen. De mid-

delenopname in de regionale valuta’s

vormde in 2003 40% van het aantal

transacties van de Bank en 7% van

het inleenvolume.

Zeer opmerkelijk was de sterke groei

van het inleenprogramma van de EIB

in Japan, daar deze zich voordeed in

een periode van zeer lage absolute

rendementen en een hoge volatiliteit

van de wisselkoersen. De emissie-acti-

viteit in JPY nam toe tot zo’n 291 mil-

jard JPY (2,2 miljard EUR) via 120 ge-

structureerde transacties (tegenover

146 miljard JPY / 1,2 miljard EUR in

2002). „Uridashi“-transacties (niet in

JPY uitgegeven, op Japan gerichte

obligaties) vormden een belangrijke

oorzaak van de groei; het grootste

inleenvolume werd bereikt in USD

(opname van 650 miljoen EUR equiva-

lent), gevolgd door AUD (470 miljoen

EUR equivalent) en een innovatieve

belegging voor 158 miljoen EUR.
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De afgelopen vijf jaar was de Bank de grootste suprana-

tionale emittent op de Taiwanese markt; in 2003 omvat-

te haar emissie-activiteit 7 miljard TWD (180 miljoen

EUR) aan gestructureerde producten. Voor de tweede

achtereenvolgende keer kreeg de EIB de prijs van

Euroweek voor de beste Taiwanese dollarobligatie van

het jaar. Onder moeilijke marktomstandigheden rondde

de Bank eveneens een transactie af van 1 miljard HKD

(122 miljoen EUR). Bij de Rand wist de Bank haar positie

als belangrijkste buitenlandse emittent te versterken,

evenals haar rol van benchmark op de Eurorand-markt

door 1,3 miljard ZAR (153 miljoen EUR) via negen trans-

acties op te nemen.

Een expliciete doelstelling van het inleenbeleid van de

EIB vormt de verwezenlijking van een zo groot mogelij-

ke transparantie. Zo zijn via Bloomberg (EIB<go>) en

Reuters (EIBBENCH) gegevens beschikbaar, met inbegrip

van de plaatsen waar benchmark-obligaties van de EIB

in EUR, USD en GBP verhandeld worden. Hier wordt

informatie van marketmakers geïntegreerd aangeboden

en een aanvulling gegeven op de inlichtingen die via

vooraanstaande handelsforums worden verstrekt.

Daarnaast is informatie over de activiteiten van de EIB

op de kapitaalmarkten beschikbaar via de website van

de Bank : www.eib.org/investor_info.

Het team Kapitaalmarkten van de EIB, dat een prijs ontving
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Samenwerking met het bankwezen

De EIB-Groep werkt nauw samen met het bankwezen,

zowel met betrekking tot haar activiteiten op de kapi-

taalmarkt als bij kredietverlening, deelnemingen en

garanties. Deze samenwerking is voor de EIB-Groep essen-

tieel omdat deze hierdoor in staat wordt gesteld om:

• bij te dragen aan de financiering van een groot aantal

op zich staande omvangrijke 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 ban-

ken of financiële instellingen;

• op basis van haar uitgebreide ervaring in het beoorde-

len van projecten die om een langlopende financiering

vragen, een voortrekkersrol te vervullen in het uitwer-

ken van gedegen financieringsplannen waardoor pro-

jecten kunnen worden gefinancierd onder optimale

voorwaarden wat rente en looptijden betreft;

• door het verlenen van globale kredieten financiële

ondersteuning te verlenen aan gemeenten en aan

investeringen van bescheiden omvang op het gebied

van infrastructuur;

• via globale kredieten of haar dochterinstelling, het

EIF, de activiteit van het MKB te ondersteunen, door

het financiële klimaat voor kleine en middelgrote

ondernemingen te verbeteren en de betrokkenheid

van het bankwezen bij deze sector te stimuleren.

Door de samenwerking met het bankwezen blijkt de

Groep in staat een uitgebreid pakket goed presterende

financiële producten aan te bieden.

De globale kredieten van de EIB vormen een belangrijk

instrument ten behoeve van investeringen van beschei-

den omvang; zij worden momenteel via ongeveer 280

banken of financiële instellingen in en buiten de Unie

verstrekt. Door deze vorm van kredietverlening wordt

de ontwikkeling van de plaatselijke financiële sector

bevorderd en kunnen MKB en lokale overheden nauwe

banden onderhouden met de banken. De globale kre-

dieten worden aangeboden via regionale banken (waar-

mee wordt tegemoetgekomen aan de doelstelling om

investeringen in armere regio’s te ondersteunen), en via

meer gespecialiseerde bemiddelende instellingen, waar-

bij onder andere wordt geïnvesteerd in milieu, de audio-

visuele sector en geavanceerde technologie.

De EIB werkt tevens mee aan de medefinanciering van

projecten van middelgrote of grotere omvang. De kre-

dietverlening van de EIB vormt een aanvulling op finan-

ciering vanuit het bankwezen. Zij is gericht op de lange

termijn en kan via gestructureerde financiering dan wel

via bemiddelende instellingen verlopen; zodoende

wordt de ondernemingen een grote verscheidenheid

aan financieringsbronnen en -vormen geboden, waar-

door zij hun ontwikkelingsplannen optimaal kunnen uit-

werken. Teneinde tegemoet te komen aan de behoeften

van de economie ontwikkelt de EIB in samenspraak met

haar partners uit het Europese bankwezen ideeën over

nieuwe financieringsvormen, waarmee zij haar produc-

tenpakket voor middelgrote ondernemingen kan uit-

breiden.

Ten slotte is de EIB, als instelling die zowel in de Unie als

in derde landen actief is, in staat om in samenwerking

met het bankwezen een bijdrage te leveren aan de ont-

wikkeling van gezamenlijke strategieën van grote ont-

wikkelaars door steun te verlenen aan hun projecten in

de Unie en hun directe buitenlandse investeringen in

derde landen.

Ook het EIF heeft partners binnen de financiële sector

en het bankwezen:

• in het kader van financieringen via risicokapitaalfond-

sen, die voor een deel worden uitgevoerd via gespe-

cialiseerde dochterinstellingen van bankgroepen, en

• door via beleggingsportefeuilles van banken garantie-

instrumenten ten behoeve van het MKB te verstrekken.
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Partner van de Europese instellingen en
de internationale financiële instellingen

De EIB is een publieke bank met als kerntaak het leveren

van een bijdrage aan de verwezenlijking van de doel-

stellingen van de Unie. Zij doet dit door middel van de

financieringsrichtlijnen zoals door haar aandeelhouders

in de Raad van Gouverneurs en de Europese Raad vast-

gesteld. Zij dient derhalve haar activiteiten te ont-

plooien binnen de operationele beperkingen waarvoor

een bank zich doorgaans gesteld ziet, maar tezelfdertijd

de dialoog te onderhouden met de Europese instellin-

gen die het beleid van de Unie voorbereiden en vast-

stellen.

Samenwerking met de Raad

Behalve aan de jaarvergadering van de Raad van

Gouverneurs wordt door de Bank ook regelmatig deelge-

nomen aan de Ecofin Raad en aan de voorbereidende

instanties van deze raad; hierdoor kan in deze kring

gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van de

Bank op het gebied van de financiering van investeringen.

Bovendien heeft de Europese Raad in 2003 steeds vaker

beroep gedaan op de deskundigheid van de EIB of van

het EIF ingeval er nieuwe communautaire activiteiten

werden opgezet waarbij bancaire of financiële instru-

menten een rol spelen. Dit was met name het geval bij de

in het voorjaar gehouden Europese Raad; hier werd de

balans opgemaakt met betrekking tot de voortgang van

de Lissabon-agenda en mocht de Bank gelukwensen in

ontvangst nemen in verband met de uitvoering van het

programma i2i. Eveneens werden er tijdens de Europese

Raad in december besluiten genomen omtrent drie

belangrijke onderwerpen die de EIB direct aangingen: de

„Actie voor groei“, de tussentijdse herziening van de

externe mandaten en de FEMIP en de versterking hiervan.

Samenwerking met de Europese Commissie

De Commissie en de EIB werken voortdurend nauw

samen. In 2003 werd een speciale paritaire groep opge-

zet die de verschillende aspecten van deze samenwer-

king onder de loep moest nemen, waarbij speciaal werd

gelet op de gemeenschappelijke werkprocessen en de

wijze waarop gezamenlijke producten tot stand komen.

De conclusies van de paritaire groep zijn tijdens de jaar-

lijkse bijeenkomst van de Eurocommissarissen en de

Directie van de EIB in februari 2004 onderschreven.

De gevolgde werkprocessen bij de samenwerkingsverban-

den van de EIB-Groep en de verschillende diensten van de

Commissie kunnen zowel qua vorm als qua intensiteit vari-

ëren. De twee instellingen formuleren en bediscussiëren

eerst op hoger niveau het gezamenlijk te voeren beleid;

vervolgens krijgt de samenwerking concreet gestalte via

de landen- of sectorstrategieën en -programma’s op het

niveau van de uitvoering van de investeringen en de indi-

viduele projecten.

Bij de gezamenlijke inzet van producten van de EIB-

Groep en financiering uit begrotingsmiddelen van de EU

wordt steeds beoogd subsidies en kredieten zodanig

met elkaar te combineren dat het geld van de belasting-

betaler zo goed mogelijk wordt besteed. Dit geschiedt

door subsidies te verstrekken in combinatie met finan-

cieringsmiddelen van de EIB en in een later stadium van

andere partnerinstellingen, waardoor de lidstaten en

andere begunstigden worden gestimuleerd om het

beleid van de EU te implementeren. Tot de instrumenten

waarmee toegevoegde waarde kan worden gecreëerd

(bijv. hefboomwerking en/of speciale financiële prikkels)

behoren onder meer de aanwending van de EU-begro-

ting voor financiële ondersteuning voor garantieregelin-

gen en de verstrekking van risicokapitaal en technische

bijstand uit de EU-begroting; ook wordt in dit verband

in toenemende mate een beroep op de EIB gedaan om

technische bijstand te verlenen bij de evaluatie van pro-

jecten. Gecombineerde financiële producten op basis

van de EU-begroting en de Bank worden tevens steeds

vaker toegepast bij externe activiteiten zoals de Faciliteit

voor euro-mediterrane Investeringen en Partnerschap

(FEMIP), waar de activiteiten van de Bank worden

ondersteund door risicokapitaal, technische bijstand,

rentesubsidies en garanties uit de begroting.

Bovendien zijn er vormen van een gemeenschappelijke

planning van middelen die speciaal gericht zijn op

bepaalde activiteiten. Met deze benadering wordt

beoogd alle beschikbare middelen ter ondersteuning
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van genoemd beleid zo doelmatig mogelijk in te zetten;

uitvoering van het EU-beleid wordt hierbij nagestreefd

door middel van coördinatie, hefboomwerking en het

invoeren van financiële prikkels en stimulansen. Dit is

met name het geval bij de planning van projecten in

regio’s via kredietverlening in het kader van de struc-

tuurprogramma’s, waarbij de EIB een bijdrage levert aan

meerjarige, door overheden beheerde, investeringspro-

gramma’s voor de verwezenlijking van de doelstellingen

van de Europese Unie inzake economische en sociale

cohesie. Deze kredietverlening is doorgaans nauw ver-

bonden met activiteiten die worden ondersteund door

communautaire bestekken in het kader van de struc-

tuurfondsen.

Dialoog met de gekozen vertegenwoordigers van de

Europese burgers

In 2003 heeft de EIB-Groep de dialoog met het Europees

Parlement voortgezet. In dit kader woonde de Bank vele

vergaderingen bij van commissies van het Parlement,

vooral van de Economische en Monetaire Commissie, de

Begrotingscommissie, de Commissie regionaal beleid en

vervoer en de Commissie gelijke kansen. Door deze

gedachtewisselingen bleef de Bank op de hoogte van de

in het Europees Parlement levende ideeën en kon zij een

dialoog voeren over de uitvoering van de vele aanbeve-

lingen van het Parlement met betrekking tot haar acti-

viteiten. Bovendien werden de door de burgers van de

Unie gekozen vertegenwoordigers regelmatig geïnfor-

meerd over de activiteiten van de EIB-Groep, zoals de

bijdrage die de Bank leverde aan het initiatief voor

groei, haar verrichtingen in de TEN-sector, haar activitei-

ten ten gunste van het MKB, evenals over de wijze waar-

op de Groep gevolg heeft gegeven aan de aanbevelin-

gen die het Parlement in 2002 in zijn jaarverslag over de

activiteiten van de EIB heeft gedaan. Ook hebben de

leden van de Directie van de Bank en parlementariërs

veelvuldig besprekingen gevoerd, zodat er meer

bekendheid ontstond over de prioriteiten die gesteld

worden door de verschillende partijen die een rol spelen

in het beleid van de Unie.

Tijdens een ontmoeting van de president van de EIB en

de nieuwe voorzitter van het Economisch en Sociaal

Comité werd de in 2001 aangevangen dialoog tussen de

Bank en het Comité voortgezet, waarbij de Bank haar

voordeel kon doen met de belangrijke rol die het Comité

vervult als forum waar de instellingen van de Unie en de

maatschappij elkaar ontmoeten. Het Economisch en

Sociaal Comité heeft de EIB eveneens gevraagd om tij-

dens een sectievergadering een presentatie te geven van

haar bijdrage aan het initiatief voor groei.

In het kader van deze globale strategie van open betrek-

kingen en dialoog met de verschillende partijen die een

rol spelen binnen het beleid van de Unie heeft de presi-

dent van de EIB ten slotte de plenaire vergadering van

de regionale en lokale afgevaardigden van het Comité

van de Regio’s toegesproken.

Partnerschap met de andere internationale financiële

instellingen

Teneinde de doelmatigheid van haar verrichtingen buiten

de Unie te vergroten heeft de EIB zich ingespannen om

verder gestalte te geven aan de samenwerking met ande-

re internationale financiële instellingen. Het betrof hier

vooral de EBRD (met name in de Balkan en Rusland), de

Wereldbank Groep en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank.
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Transparantie: dialoog
met de burgermaatschappij

De Bank is van mening dat het publiek terecht belang-

stelling heeft voor haar activiteiten, en stelt zich ten

doel zoveel mogelijk informatie te verstrekken over haar

organisatie, activiteiten en projecten. Zij beseft dat zij

hierbij als bank tevens rekening moet houden met de

vertrouwelijkheid van haar verrichtingen en dat haar

besluitvormingsproces integer moet verlopen.

In dit kader heeft de EIB haar internetsite

(www.eib.org) sterk uitgebreid. Met meer dan 1 151 000

bezoekers per jaar vormt deze site de belangrijkste

mogelijkheid tot contact tussen de Bank en het publiek.

Zo is op de internetsite van de EIB momenteel de vol-

gende informatie te vinden:

• de operationele strategieën van de Bank. Zo kan het

Activiteitenplan on-line worden geraadpleegd, even-

als het sectorbeleid, in het bijzonder waar het gaat om

onderwerpen als milieu, duurzame ontwikkeling, kli-

maatverandering, bevordering van hergebruik van

energie en de voorbereiding van de toekomstige lid-

staten op de toetreding;

• de lijst van de projecten die in onderzoek zijn, behal-

ve waar er gezien de vertrouwelijkheid van verrichtin-

gen van de Bank en van haar tegenpartijen goede

gronden zijn om van bekendmaking af te zien; bij

ieder project wordt gedetailleerde informatie ver-

strekt omtrent de beoogde investering;

• gedetailleerde beschrijvingen van de reeds gefinan-

cierde projecten waarvoor bij belangengroepen veel

belangstelling bestaat;

• een toelichting bij de evaluatieprocedures en -metho-

des, de cyclus die een project doorloopt en de procedu-

res voor toezicht op de verrichte investeringen.

Dit streven naar grotere transparantie komt ook tot

uiting in de dialoog die via de niet-gouvernementele

organisaties (NGO’s) voortdurend met de burgermaat-

schappij wordt gevoerd. De EIB is van oordeel dat NGO’s,

als publieke belangengroepen, een waardevolle inbreng

hebben in de ontwikkeling van nationaal en internatio-

naal beleid. Zij dragen ertoe bij dat instellingen als de

EIB oog hebben voor en zich beter bewust worden van

onderwerpen die op lokaal niveau spelen, en kunnen

nuttige aanvullende informatie geven.

De Bank organiseert twee keer per jaar workshops met

belangstellende NGO’s om onderwerpen van gemeen-

schappelijk belang te bespreken en kennis te nemen van

de wederzijdse doelstellingen en activiteiten. Van EIB-

zijde namen hieraan zowel gespecialiseerde stafmede-

werkers als leden van de Directie en de Raad van Bewind

deel. In 2003 werden beide workshops in het

Middellandse-Zeegebied gehouden (Thessaloniki en

Marseille); hier werd vooral gesproken over regionaal

waterbeheer, maar ook onderwerpen als vast huisvuil,

duurzame ontwikkeling en het beleid van de Bank inza-

ke voorlichting aan het publiek kwamen aan de orde. De

workshops met de NGO’s worden per regio georgani-

seerd, met name omdat lokale en regionale NGO’s hier-

door in de gelegenheid zijn de Bank te ontmoeten.

Gedurende het gehele jaar waren er veruit de meeste

contacten met internationale NGO’s, waarvan vele actief

zijn op milieugebied. Enkele internationale NGO’s die

zich primair met lobbyen bezighouden tonen steeds

meer belangstelling voor de activiteiten van de Bank,

hetgeen uitmondde in een uitgebreide briefwisseling,

vooral over investeringsprojecten die de EIB in overwe-

ging heeft en over het voorlichtingsbeleid van de Bank.

Ook deden enkele NGO’s een beroep op de „Code van

goed administratief gedrag voor het personeel van de

Europese Investeringsbank in hun contacten met het

publiek“; in dit kader dienden zij twee klachten in bij de

secretaris-generaal inzake de wijze waarop de Bank met

hun informatieverzoeken was omgegaan. De secretaris-

generaal kwam tot de conclusie dat de informatiever-

zoeken correct waren afgehandeld.

In de loop van het jaar hadden medewerkers van de EIB

ook besprekingen met lokale delegaties van NGO’s over

de projecten voor de luchthaven van Sofia en de auto-

weg E-79 (beide in Bulgarije), de Veracel cellulosefabriek

(staat Bahia, Brazilië) en de snelweg S-1 (Polen).
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Het bestuur van de EIB

Door de toetreding tot de Europese Unie van de tien

nieuwe lidstaten per 1 mei 2004 zullen vanaf deze da-

tum statutaire aanpassingen in werking treden met be-

trekking tot het aandeel in het kapitaal van de leden en

het bestuur van de Bank.

De Raad van Gouverneurs bestaat uit door elk der 25 lid-

staten aangewezen ministers, gewoonlijk de ministers

van Financiën. De Raad stelt de richtlijnen voor het kre-

dietbeleid vast, keurt de jaarrekening en de balans

goed, besluit over deelname door de Bank in het finan-

cieren van activiteiten buiten de Unie alsmede over kapi-

taalsverhogingen. Daarnaast benoemt hij de leden van

de Raad van Bewind, de Directie en het Comité ter

controle van de boekhouding.

De Raad van Bewind is als enige bevoegd besluiten te

nemen over kredieten, inleningen en garanties. Hij ziet

erop toe dat de Bank op deugdelijke wijze wordt be-

stuurd en dat het beheer van de Bank in overeenstem-

ming is met de bepalingen van het Verdrag, evenals met

haar statuten en met de algemene richtsnoeren die door

de Raad van Gouverneurs zijn vastgesteld. De leden wor-

den voor een periode van vijf jaar op voordracht van de

lidstaten door de Raad van Gouverneurs benoemd en

kunnen worden herbenoemd. Zij zijn uitsluitend verant-

woording schuldig jegens de Bank.

De Raad van Bewind telt 26 bewindvoerders; elk van de

25 lidstaten wijst één bewindvoerder aan, terwijl daar-

naast één lid wordt aangewezen door de Europese

Commissie. Het aantal plaatsvervangende bewindvoer-

ders is vastgesteld op 16, waardoor er afspraken moeten

worden gemaakt over de verdeling van de lidstaten over

deze functie.

Om de professionele deskundigheid binnen de Raad van

Bewind op bepaalde terreinen te vergroten, kan de

Raad van Bewind door middel van coöptatie maximaal

zes deskundigen aanwijzen (drie vaste leden en drie

plaatsvervangende leden); deze hebben uitsluitend een

adviserende stem, geen stemrecht.

Vanaf 1 mei 2004 worden de besluiten genomen met

een meerderheid die bestaat uit ten minste 1/3 van de

leden met stemrecht. Deze meerderheid moet minimaal

50% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

De Directie is het uitvoerend college van de Bank; zij

bestaat uit negen leden. De Directie zorgt voor het

dagelijks bestuur onder leiding van de president en

onder toezicht van de Raad van Bewind, bereidt de be-

sluiten van de Raad van Bewind voor en voert deze ver-

volgens uit. Het voorzitterschap van de Raad van Bewind

is in handen van de president. 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.

Het Comité ter controle van de boekhouding is een on-

afhankelijk orgaan dat rechtstreeks verantwoording

aflegt aan de Raad van Gouverneurs. Het is belast met

De bepalingen waarin het functioneren van de bestuursorganen van de Bank wordt geregeld zijn terug te vinden in de statuten en het reglement van
orde van de Bank. De samenstelling van deze organen, het curriculum vitae van de leden en aanvullende informatie over de beloningsstructuur worden
regelmatig bijgewerkt en bekend gemaakt op de internetsite van de EIB: www.eib.org.

Het Comité ter controle van de boekhouding
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de controle over de regelmatigheid

van de verrichtingen en de boeken

van de Bank. Het Comité ter controle

van de boekhouding brengt verslag

uit aan de Raad van Gouverneurs.

Wanneer de Raad van Gouverneurs

zijn goedkeuring moet uitspreken

over het jaarverslag van de Raad van

Bewind, legt het Comité een verkla-

ring af over de gedane controles.

Het Comité ter controle van de boek-

houding bestaat uit drie leden en drie

waarnemers, die door de Raad van

Gouverneurs telkens voor een periode

van drie jaar worden benoemd.

Kapitaal: Het aandeel van de lidstaten

in het kapitaal van de Bank is afhan-

kelijk van het economische gewicht

van iedere lidstaat in de Europese

Unie (uitgedrukt in BBP) op het tijd-

stip van de toetreding tot de Unie.

Voor de tien nieuwe lidstaten geldt

dat het gestorte gedeelte van het

geplaatste kapitaal (5%) in acht ter-

mijnen dient te worden voldaan.

Bij deze gelegenheid wordt het aan-

deel van Spanje in het geplaatste

kapitaal op ongeveer 10% gebracht;

de hiermee samenhangende aanvul-

lende financiële bijdrage dient even-

eens in acht termijnen te worden 

voldaan.

In totaal zal het geplaatste kapitaal

van de Bank meer dan 163,6 miljard

euro bedragen.

Verdeling van het kapitaal van de EIB per 1 mei 2004 (in euro)

10 000 000 0000 20 000 000 000

Waarde %

Duitsland 26 649 532 500 DE 16,284
Frankrijk 26 649 532 500 FR 16,284

Italië 26 649 532 500 IT 16,284
Verenigd Koninkrijk 26 649 532 500 GB 16,284

Spanje 15 989 719 500 ES 9,770
België 7 387 065 000 BE 4,514

Nederland 7 387 065 000 NL 4,514
Zweden 4 900 585 500 SE 2,994

Denemarken 3 740 283 000 DK 2,285
Oostenrijk 3 666 973 500 AT 2,241

Polen 3 411 263 500 PL 2,084
Finland 2 106 816 000 FI 1,287

Griekenland 2 003 725 500 GR 1,224
Portugal 1 291 287 000 PT 0,789
Tsjechië 1 258 785 500 CZ 0,769

Hongarije 1 190 868 500 HU 0,728
Ierland 935 070 000 IE 0,571

Slowakije 428 490 500 SK 0,262
Slovenië 397 815 000 SI 0,243

Litouwen 249 617 500 LT 0,153
Luxemburg 187 015 500 LU 0,114

Cyprus 183 382 000 CY 0,112
Letland 152 335 000 LV 0,093
Estland 117 640 000 EE 0,072

Malta 69 804 000 MT 0,043

Totaal 163 653 737 000 100,000
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– Betrekkingen met het Europees Parlement
– Institutionele aangelegenheden, 

secretariaat-generaal
– Betrekkingen financieel controleur 

en Interne audit
– Kredietrisico’s
– Human resources
– Gouverneur van de EBRD
– Kredietverlening in Turkije (tijdelijk)

Philippe MAYSTADT

President van de Bank
en voorzitter van de Raad van Bewind

– Kredietverlening in Spanje,
België, Portugal, Luxemburg,
Latijns-Amerika en Azië

– Gestructureerde leningen
en nieuwe financieringsinstru-
menten; securitisatie

– Juridische zaken
(operationele aspecten)

– Betrekkingen met de
Interamerican Development Bank
en de Asian Development Bank

– Kredietverlening aan het MKB

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Vice-president

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

– Investeringsfaciliteit van de
overeenkomst van Cotonou

– Projectbeoordeling en
ex-postevaluaties

– Regionale ontwikkeling
– Globale kredieten

(algemeen)
– Opleidingen
– Betrekkingen met de

African Development Bank

– Kredietverlening in Italië, Griekenland,
Cyprus, Malta en in de zuidwestelijke
Balkan

– Begroting
– Boekhouding en controle 

van het financieringsrisico
– Informatietechnologie

– Kredietverlening
in Frankrijk,
de Maghreb- en
Machraklanden,
Israël en in Gaza
en de Westoever

– De Faciliteit voor 
euro-mediterrane
Investeringen en
Partnerschap (FEMIP)

– Financieel beleid
– Kapitaalmarkten
– Treasury

– Kredietverlening in Zweden, Finland, Litouwen, Letland,
Estland, Noorwegen, IJsland en Rusland; betrekkingen
met Zwitserland

– Economisch en financieel onderzoek
– Transeuropese netwerken
– Betrekkingen met de Noordelijke Investeringsbank (NIB)
– Lid van de Raad van Bestuur van het EIF

Sauli NIINISTÖ
Vice-president

De taakverdeling zal worden herzien op het
moment dat de nieuwe vice-president feitelijk
in functie treedt, vanaf 1 mei 2004.

– Kredietverlening in Duitsland,
Oostenrijk, Polen, Tsjechië,
Hongarije, Slowakije, Slovenië
en in Kroatië, Bulgarije en
Roemenië

– Informatie- en
communicatiebeleid

– Beleid gelijke kansen
– Nieuwe gebouwen EIB
– Vice-gouverneur van de EBRD
– Voorzitter van de

Kunstcommissie van de EIBPeter SEDGWICK
Vice-president

Wolfgang ROTH
Vice-president

– Kredietverlening in het Verenigd
Koninkrijk

– Milieubescherming
– Betrekkingen met NGO’s; openheid

en transparantie
– Operationele risico’s
– Interne en externe audit en

betrekkingen met het Comité ter
controle van de boekhouding

– Betrekkingen met de Europese
Rekenkamer

– Betrekkingen met het Europees
Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF)

– Lid van de Raad van Bestuur 
van het EIF

Ivan PILIP
Vice-president

Gerlando GENUARDI
Vice-president

Philippe de FONTAINE VIVE
CURTAZ
Vice-president

Michael G. TUTTY
Vice-president

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

(Situatie op 1 mei 2004)
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Secretariaat-generaal
en Directoraat
Juridische zaken

Eberhard UHLMANN
Secretaris-generaal en
Directeur-generaal Juridische zaken

Interinstitutionele zaken
en Bureau Brussel
Dominique de CRAYENCOUR
Directeur

Bestuursorganen, secretariaat en protocol
Hugo WOESTMANN
Mededirecteur

Uitvoering controleaanbevelingen,
ontwikkeling van de EIB-Groep
Helmut KUHRT

Middelenbeheer en uitbreiding
Ferdinand SASSEN

Institutionele zaken
Evelyne POURTEAU
Mededirecteur

Gudrun LEITHMANN-FRÜH

Juridische diensten kredietverlening

Alfonso QUEREJETA
Directeur

Operationeel beleid, Balkan en Kroatië
Roderick DUNNETT
Mededirecteur

Duitsland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië,
Hongarije, Slowakije, Slovenië, Litouwen,
Letland, Estland, Bulgarije, Roemenië,
Rusland
Gerhard HÜTZ

Gian Domenico SPOTA

Spanje, Portugal
Ignacio LACORZANA

Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken,
Finland, Ierland, EFTA-landen
Patrick Hugh CHAMBERLAIN

Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg
Pierre ALBOUZE

Italië, Griekenland, Cyprus, Malta
Manfredi TONCI OTTIERI

Middellandse-Zeegebied (FEMIP),
Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan
(Investeringsfaciliteit Cotonou),
Latijns-Amerika en Azië
Regan WYLIE-OTTE

Juridische dienstverlening
communautaire en financiële zaken

Marc DUFRESNE
Directeur

Jean-Philippe MINNAERT
(Functionaris bescherming persoonsgegevens)

Luigi LA MARCA

Juridische aspecten van financiële zaken
Nicola BARR

Juridische aspecten van institutionele
zaken en personeelszaken
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

Algemeen beheer

Rémy JACOB
Adjunct-secretaris-generaal

Controle van het beheer

Boekhouding en jaarrekeningen
Luis BOTELLA MORALES
Financieel controleur

Algemene boekhouding
- - - - -

Boekhouding derden en 
administratieve uitgaven
Frank TASSONE

Planning, budget en controle
Theoharry GRAMMATIKOS
Mededirecteur

Organisatie
Patricia TIBBELS
Éric VAN DER ELST

Hoofdafdeling Pers en Communicatie
Gabrielle LAUERMANN
Directeur

Persbureau
Paul Gerd LÖSER

Corporate Promotion
Adam McDONAUGH

Algemene zaken

Bureau Parijs: contact met in Parijs
gevestigde of vertegenwoordigde
internationale organisaties
Henry MARTY-GAUQUIÉ
Directeur

Archief- en informatiebeheer
Marie-Odile KLEIBER
Mededirecteur

Duncan LEVER

Inkoop en administratieve diensten
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Mededirecteur

Beheer van de arbeidsomgeving
Agustin AURÍA

Vertalingen
Georg AIGNER
Mededirecteur

Kenneth PETERSEN

Task Force Nieuw gebouw
Enzo UNFER

Directoraat
Financiering
in Europa

Terence BROWN
Directeur-generaal

Operationele ondersteuning

Jürgen MOEHRKE
Operationeel hoofdcoördinator

Coördinatie
Dominique COURBIN

Richard POWER

Informatica en beheergegevens
Thomas FAHRTMANN

Ondersteuning van de kredietverlening
Ralph BAST

Global Relationship Management
Matthew OLEX-SZCZYTOWSKI

Verenigd Koninkrijk, Ierland,
Denemarken, EFTA-landen

Thomas BARRETT
Directeur

Banken, industrie, effectisering
Bruno DENIS

Infrastructuur
Tilman SEIBERT

Gestructureerde financiering,
publiek-private samenwerkingsverbanden
Cheryl FISHER

Spanje, Portugal

Carlos GUILLE
Directeur

Spanje – Publiek-private samenwerkings-
verbanden, infrastructuur, sociale en 
stedelijke sector
Christopher KNOWLES
Mededirecteur

Marguerite McMAHON

Spanje – Banken, industrie, energie
en telecommunicatie
Fernando de la FUENTE

Bureau Madrid
Andrea TINAGLI

Portugal
Rui Artur MARTINS

Bureau Lissabon
Pedro EIRAS ANTUNES

Organigram van de EIB
(Situatie op 1 juni 2004)
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Frankrijk, Benelux

Laurent de MAUTORT
Directeur

Frankrijk – Infrastructuur
Jacques DIOT

Frankrijk – Ondernemingen
Jean-Christophe CHALINE

België, Luxemburg, Nederland
Henk DELSING
Mededirecteur

Duitsland, Tsjechië, Slowakije

Joachim LINK
Directeur

Duitsland (Noord)
Peggy NYLUND-GREEN

Bureau Berlijn
Margarethe QUEHENBERGER

Duitsland (Zuid)
Kim KREILGAARD

Tsjechië, Slowakije
Jean VRLA

Italië, Malta
Antonio PUGLIESE
Directeur

Infrastructuur
Bruno LAGO
Mededirecteur

Energie, milieu
en telecommunicatie
Paolo MUNINI

Industrie en banken
Alexander ANDÒ

Midden-Europa
Emanuel MARAVIC
Directeur

Oostenrijk, Kroatië
Franz-Josef VETTER

Hongarije, Slovenië
Cormac MURPHY

Bulgarije, Roemenië
Rainer SAERBECK

Zuidoost-Europa
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Directeur

Griekenland
Themistoklis KOUVARAKIS

Alain TERRAILLON

Bureau Athene
Christos KONTOGEORGOS

Balkan, Cyprus
Romualdo MASSA BERNUCCI

Turkije
Patrick WALSH

Baltische Zee
Thomas HACKETT
Adjunct-directeur-generaal

Polen, Euratom
Heinz OLBERS

Baltische staten, Rusland
Constantin SYNADINO

Finland, Zweden
Michael O’HALLORAN

Directoraat 
Financiering
buiten Europa

Jean-Louis BIANCARELLI
Directeur-generaal

Dienst Advies economische
ontwikkelingsvraagstukken
Daniel OTTOLENGHI
Hoofdeconoom ontwikkelingszaken
Mededirecteur

Bernard ZILLER

Middellandse-Zeegebied (FEMIP)
Claudio CORTESE
Directeur

Maghreb
Bernard GORDON

Machrak, Midden-Oosten
Jane MACPHERSON

Bureau Caïro
Luigi MARCON

Steun aan de particuliere sector
Alain SÈVE
Mededirecteur

Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan
(Investeringsfaciliteit Cotonou)
Martin CURWEN
Directeur

West-Afrika en Sahel
Gustaaf HEIM

Jack REVERSADE

Midden- en Oost-Afrika
Tassilo HENDUS

Zuidelijk Afrika en Indische Oceaan
Justin LOASBY

David WHITE

Caribisch gebied en Stille Oceaan
David CRUSH

Hulpbronnen en ontwikkeling
Jacqueline NOËL
Mededirecteur

Portefeuillebeheer en strategie
Flavia PALANZA

Latijns-Amerika en Azië
Francisco de PAULA COELHO
Directeur

Latijns-Amerika
Alberto BARRAGÁN

Azië
Matthias ZÖLLNER

Directoraat 
Financiën

René KARSENTI
Directeur-generaal

Kapitaalmarkten

Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Directeur

Euro
Carlos FERREIRA DA SILVA

Europa (buiten de eurozone), Afrika
David CLARK

Noord- en Zuid-Amerika, Azië,
Stille Oceaan
Eila KREIVI

Relaties met de beleggers en marketing
Peter MUNRO

Treasury

Anneli PESHKOFF
Directeur

Liquiditeitenbeheer
Francis ZEGHERS

Beheer activa/passiva
Jean-Dominique POTOCKI

Portefeuillebeheer
James RANAIVOSON

Prognoses en geldstromen
Gianmaria MUSELLA
Directeur

Backoffice uitleningen
- - - - -

Backoffice Treasury
Yves KIRPACH

Backoffice inleningen
Erling CRONQVIST

Systeemontwikkeling en gegevensbank
uitleningen
Charles ANIZET

Coördinatie en financieel beleid
- - - - -

(Situatie op 1 juni 2004)
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Directoraat
Projecten

Michel DELEAU
Directeur-generaal

Mateo TURRÓ CALVET
Mededirecteur
(Transeuropese netwerken en publiek-private
samenwerkingsverbanden)

Economisch en financieel onderzoek
Éric PERÉE

Beleidsondersteuning

Patrice GÉRAUD
Directeur

Gianni CARBONARO
(Regionale ontwikkeling)

Kredietbeleid
Guy CLAUSSE

Guy BAIRD (Bureau Brussel)

Kwaliteitsbeheer
Angelo BOIOLI

Middelenbeheer
Daphné VENTURAS
Mededirecteur

Afdeling „Milieu“
Peter CARTER

Infrastructuur

Christopher HURST
Directeur

Andrew ALLEN
(Algemene infrastructuur en middelenbeheer)

Axel HÖRHAGER
(Balkan en economische cöordinatie)

Spoorwegen en wegvervoer
José Luis ALFARO

John SENIOR

Lucht- en zeevaart en stadsvervoer
Philippe OSTENC
Mededirecteur
(Aanbestedingen)

Water en riolering
José FRADE

Energie, telecommunicatie,
afvalbeheer

Günter WESTERMANN
Directeur

Elektriciteit, duurzame energie en
afvalverwerking
René van ZONNEVELD

Heiko GEBHARDT

Aardolie en gas
Angus NICOLSON

François TREVOUX

Telecommunicatie en informatietechnologie
Carillo ROVERE

Industrie en diensten

Constantin CHRISTOFIDIS
Directeur

Primaire hulpbronnen en biowetenschappen
Jean-Jacques MERTENS
Mededirecteur

John DAVIS
Philippe GUINET

Verwerkende industrie en diensten
Hans-Harald JAHN

Pedro OCHOA
Peder PEDERSEN
Rüdiger SCHMIDT

Menselijk kapitaal
Stephen WRIGHT

Risicobeheer

Pierluigi GILIBERT
Directeur-generaal

Kredietrisico’s
Per JEDEFORS
Directeur

Ondernemingen, publieke sector,
infrastructuur
Stuart ROWLANDS

Financiële instellingen
Georg HUBER

Per de HAAS

Projectfinancieringsrisico’s, Europees
Investeringsfonds (EIF)
Klaus TRÖMEL

Financiële en operationele risico’s
Alain GODARD
Directeur

Beheer activa/passiva en marktrisico’s
--

Henricus SEERDEN

Derivaten
Luis GONZALEZ-PACHECO

Operationele risico’s
Antonio ROCA IGLESIAS

Coördinatie en ondersteuning
Elisabeth MATIZ

Human
resources

Andreas VERYKIOS
Directeur

Jean-Philippe BIRCKEL

Beheersystemen
Zacharias ZACHARIADIS
Mededirecteur

Personele middelen
Jörg-Alexander UEBBING
Mededirecteur

Ontwikkeling
Luis GARRIDO

Ute PIEPER-SECKELMANN

Administratie
Michel GRILLI

Evaluatie van
de verrichtingen

Horst FEUERSTEIN
Directeur

Juan ALARIO GASULLA
Mededirecteur

Guy BERMAN
Mededirecteur

Campbell THOMSON

Informatie-
technologie

Patrick KLAEDTKE
Directeur Informatiesystemen

Planning, ondersteuning en compliance
Joseph FOY

Business applications
Simon NORCROSS

Infrastructuur en technologie
José GRINCHO

Interne audit

Peter MAERTENS
Hoofd van de Interne audit

Siward de VRIES
Luciano DI MATTIA

Adviseur van
de Directie
voor strategie- en onderhandelings-
vraagstukken van de EIB-Groep

Francis CARPENTER
Directeur-generaal

De samenstelling van de diensten, het curriculum vitae van de algemeen directeuren en de leidinggevenden van de controle-
afdelingen, evenals aanvullende informatie over de beloningsstructuur van het voltallige personeel van de Bank worden regelmatig
bijgewerkt en bekend gemaakt op de internetsite van de EIB: www.eib.org



Het EIF wordt bestuurd en geleid door de navolgende drie organen:

• de Algemene Vergadering van alle aandeelhouders (EIB, Europese Unie, 31 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;

• algemeen directeur, die de leiding van het Fonds op zich neemt in overeenstemming 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.
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Het bestuur van het EIF

Het bestuur van het EIF
Francis CARPENTER Algemeen directeur

Thomas MEYER Hoofd van de afdeling Risicobeheer en -controle

Robert WAGENER Secretaris-generaal

Marc SCHUBLIN Hoofd van de afdeling Institutionele en strategische coördinatie, adviseur

Jacques LILLI Directie-adviseur

Maria LEANDER Hoofd van de afdeling Juridische dienstverlening

Petra de BRUXELLES Verantwoordelijk voor personeelszaken

Frédérique SCHEPENS Verantwoordelijk voor de boekhouding

John A. HOLLOWAY Directeur Verrichtingen

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

Ulrich GRABENWARTER Hoofd van de afdeling Risicokapitaalverrichtingen 2 
(Duitsland, Oostenrijk, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Hongarije, Ierland,
Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Slowakije, Tsjechië, Slowenië, Zweden, 
toetredende landen)

Matthias UMMENHOFER Adjunct-afdelingshoofd

Alessandro TAPPI Hoofd van de afdeling Garanties, effectisering en „MAP“

Christa KARIS Adjunct-afdelingshoofd

Gedetailleerde gegevens over de bestuursorganen van het Fonds (samenstelling, curriculum vitae van de leden, beloningsstructuur) en over de
verleende diensten (samenstelling, curriculum vitae van de algemeen directeur en de directeuren, beloningsstructuur van de medewerkers)
worden regelmatig bijgewerkt en bekend gemaakt op de internetsite van het EIF: www.eif.org.



Overzicht van activiteiten 2003 51

Organisatie van de EIB-Groep

In 2003 bleef de Bank initiatieven ontplooien ter bevor-
dering van transparantie, het afleggen van verantwoor-
ding en de modernisering van haar personeelsbeleid. De
delegatie van de verantwoordelijkheden voor begro-
tingszaken en personeelsbeheer aan de directoraten is
succesvol verlopen.

Organisatie en structuren

De Bank bleef aanpassingen in haar organisatie doorvoe-
ren, met name naar aanleiding van nieuwe strategische
ontwikkelingen. Zo werden de verantwoordelijkheden
met betrekking tot krediet-, operationele en marktrisico’s
ondergebracht in één Directoraat Risicobeheer. Eveneens
is besloten de afdeling Boekhouding en jaarrekeningen,
de afdeling Planning, budget en controle en de eenheid
Organisatie zodanig te reorganiseren dat er een hoofdaf-
deling Controle op het beheer van de EIB-Groep werd
gevormd, die onder de rechtstreekse verantwoordelijk-
heid van de adjunct-secretaris-generaal valt. Ten slotte
werden in het kader van de voorbereiding van de uitbrei-
ding van de Unie het Directoraat Financiering in Europa
en het Directoraat Financiering buiten Europa met ingang
van 1 januari 2004 gereorganiseerd. Overigens is de Bank
doorgegaan staatsburgers uit de nieuwe lidstaten in
dienst te nemen. Voor het organigram van de Bank wordt
verwezen naar blz. 47 e.v.; een regelmatig bijgewerkte
versie bevindt zich op de website van de EIB (www.eib.org).

Personeelsvertegenwoordiging

In 2003 zijn het team personeelsvertegenwoordigers en
het departement Human Resources voortgegaan met 
het ontwikkelen en bijwerken van het personeelsregle-
ment. Deze werkzaamheden werden verricht in werk-
groepen uit beide geledingen, die zich hebben gebogen
over vraagstukken die zowel voor het personeel als voor
de Directie van belang zijn; genoemd kunnen worden
onderwerpen als waardigheid op het werk en belo-
ningsstructuren. Een groot gedeelte van de discussies
werd tevens gevoerd binnen verscheidene paritaire
comités. De activiteiten van het paritaire comité voor
preventie en bescherming op het werk namen de afge-
lopen twee jaar een hoge vlucht, aangezien de Bank de
beste Europese praktijken op het gebied van preventie
en bescherming van werknemers in hun arbeidsomge-
ving in acht wenst te nemen.

Gelijke kansen

Het paritaire comité voor gelijke kansen voor mannen
en vrouwen (COPEC) ziet erop toe dat het beleid voor
gelijke kansen wordt uitgevoerd op het gebied van car-
rièreontplooiing, werving, opleidingen en de sociale
infrastructuur. In 2003 heeft het comité met name
onderzocht welke belemmeringen vrouwen ervaren bij
hun promotiekansen binnen de Bank. Het COPEC heeft
actie ondernomen om te bereiken dat de leidinggeven-
den zich bewust worden van deze obstakels en dat er
van buitenaf vrouwen op leidinggevend niveau worden
aangetrokken. Het comité spant zich met name in om
het percentage vrouwen dat op leidinggevend niveau
werkzaam is te vergroten.

Persoonlijke ontwikkeling

In 2003 is door de Bank opnieuw een enquête onder het
personeel gehouden, als follow-up van het in 2000 uit-
gevoerde onderzoek. Ten behoeve van de begeleiding
en voorlichting van medewerkers en management op
het gebied van loopbaanaangelegenheden werd de
nieuwe functie van loopbaanadviseur in het leven ge-
roepen; deze vacature is inmiddels opgevuld. Er werd
een pilotproject uitgevoerd ten behoeve van de uitbrei-
ding van het lopende „Management Skills Development
Programme“ naar oudere medewerkers zonder leiding-
gevende verantwoordelijkheden. De Bank besloot in
2003 ook een beleid met betrekking tot waardigheid op
het werk te gaan voeren, waarmee vervolgens feitelijk
een start werd gemaakt.

Aantal medewerkers

Eind december 2003 bedroeg het aantal medewerkers
van de Bank 1 213, hetgeen in vergelijking met het voor-
gaande jaar een stijging met 9% betekent.

Het EIF

Het EIF kent drie centrale afdelingen: Verrichtingen,
Secretariaat-generaal en Risicobeheer; de laatste afdeling
valt direct onder de Algemeen directeur. Het EIF heeft
momenteel 68 medewerkers in dienst (een stijging van
15% ten opzichte van 2002); de meesten van hen houden
zich bezig met verrichtingen.
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Verkorte balans van de EIB-Groep
Per 31 december 2003 (in 1000 x EUR)

ACTIVA 31.12.2003

1. Kasmiddelen 11 555

2. Kortlopend overheidspapier dat bij centrale
banken kan worden geherfinancierd 1 611 353

3. Bankiers
a) onmiddellijk opeisbaar 219 757
b) overige vorderingen 13 287 301
c) kredieten 95 734 289

109 241 347

4. Cliënten
a) kredieten 110 897 513
b) specifieke voorzieningen -179 000

110 718 513

5. Rentedragende waardepapieren
a) van publiekrechtelijke emittenten 2 705 798
b) van andere emittenten 6 446 392

9 152 190

6. Aandelen en andere waardepapieren
met variabel rendement 937 949

7. Immateriële activa 8 075

8. Onroerende zaken en inventaris 125 666

9. Overige activa
a) te vorderen uit hoofde van

EMS-rentesubsidies 0
b) overige vorderingen 461 487
c) positieve vervangingswaarde 6 536 736

6 998 223

10. Overlopende activa 2 014 669

240 819 540

PASSIVA 31.12.2003

1. Bankiers
a) onmiddellijk opeisbaar 0
b) op termijn of met opzegging 308 203

308 203

2. Schuldbewijzen
a) lopende obligatieleningen 191 297 963
b) overige 1 203 079

192 501 042

3. Overige schulden
a) vooruitontvangen rentesubsidies 260 207
b) overige crediteuren 969 372
c) diversen 53 707
d) negatieve vervangingswaarde 16 925 122

18 208 408

4. Overlopende passiva 3 323 993

5. Voorzieningen voor risico’s en verplichtingen
a) pensioenfonds personeel 561 199
b) voorziening voor verstrekte garanties 45 396

606 595

6. Minderheidsbelang van derden 229 180

7. Kapitaal
a) geplaatst 150 000 000
b) niet opgevraagd -142 500 000

7 500 000

8. Geconsolideerde reserves
a) reservefonds 13 641 249
b) aanvullende reserve -365 214
c) bijzondere aanvullende reserves 0

13 276 035

9. Middelen ter beschikking gesteld voor 
faciliteit gestructureerde financiering 500 000

10. Middelen ter beschikking gesteld voor 
risicokapitaalactiviteiten 1 868 769

11. Fonds voor algemene bankrisico’s na 
toevoeging 1 050 000

12. Nettoresultaat
Voor toevoeging aan / onttrekking uit 
het Fonds voor algemene bankrisico’s 1 392 315
Toevoeging aan / onttrekking uit het Fonds  
voor algemene bankrisico’s 55 000
Te bestemmen resultaat 1 447 315

240 819 540
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Vóór voorzieningen en waardeverminderingen (na af-

trek van minderheidsbelang van derden) bedraagt het

resultaat van het boekjaar 2003 1 565 miljoen tegenover

1 347 miljoen in 2002, oftewel een toename van 16,2%,

en komt het nettoresultaat uit op 1 447 miljoen tegen-

over 1 168 miljoen in 2002, oftewel een toename van

23,9%.

De onttrekking uit het Fonds voor algemene bankrisico’s

bedraagt in 2003 55 miljoen (toevoeging van 25 miljoen

in 2002), terwijl aan risicokapitaalactiviteiten, waarde-

verminderingen en de voorziening voor verstrekte

garanties in 2003 in totaal 129 miljoen is toegevoegd

(144 miljoen in 2002).

In 2003 daalden de rentetarieven: de gemiddelde rente

op kredieten is gedaald van 4,74% in 2002 naar 4,06%

in 2003 en de gemiddelde rente voor leningen nam in

dezelfde periode af van 4,33% naar 3,59%.

Rentebaten en provisies op kredieten bedragen in 2003

in totaal 8 143 miljoen, tegenover 8 938 miljoen in 2002,

terwijl rentelasten en provisies op geldopnames 

6 935 miljoen belopen, tegenover 7 966 miljoen in 2002.

De treasury-activiteiten hebben in 2003 een nettoresul-

taat van 574 miljoen opgeleverd, oftewel 173 miljoen

minder dan in 2002, toen de opbrengst 747 miljoen

bedroeg. Dit geeft in 2003 een gemiddeld rendement

van 2,96% te zien, een afname ten opzichte van de

3,58% in 2002.

De afname van de absolute rente-inkomsten uit de trea-

sury-activiteiten die zich in 2003 voordeed hangt vooral

samen met de lagere opbrengsten uit de handelsporte-

feuille en de daling van de kortlopende rente.

Algemene beheerkosten en afschrijvingen op materiële

en immateriële activa belopen in 2003 tezamen 

272,4 miljoen, oftewel 8,3% meer dan in 2002 (251,4 mil-

joen).

Rekening houdende met de internationale standaard

voor jaarrekeningen (IAS 39) had de reële marktwaarde

van de derivaten een negatief effect van 402 miljoen op

de eigen middelen van de EIB-Groep. Deze negatieve

invloed valt voornamelijk toe te schrijven aan de reële

marktwaarde van de op macroniveau in het kader van

afdekking toegepaste swaps (349 miljoen).

Resultaten van het boekjaar 2003

De nieuwe handelszaal, die in november 2003 in gebruik is genomen
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Projecten die voor financiering door de
EIB-Groep in aanmerking komen

In de uitgebreide Europese Unie moeten de investerin-

gen die voor EIB-financiering in aanmerking willen ko-

men, bijdragen aan de concretisering van een of meer-

dere van onderstaande doelstellingen:

• het versterken van de economische en sociale cohe-

sieen die bijdragen aan de economische ontwikkeling

van de armste gebieden;

• het bevorderen van investeringen die een bijdrage

leveren aan de ontwikkeling van de kennis- en inno-

vatiemaatschappij;

• het verbeteren van de infrastructuur en dienstverle-

ning op het gebied van gezondheidszorg en onder-

wijs, de belangrijkste elementen voor het vormen van

menselijk kapitaal;

• het ontwikkelen van communautaire infrastructuur-

netwerken op het gebied van vervoer, telecommuni-

catie en energie;

• bescherming van het milieu en verbetering van de

kwaliteit van het bestaan, met name door toepassing

van duurzame energie;

• het veiligstellen van de energievoorziening door ener-

giebesparing, ontwikkeling van de eigen energiebron-

nen en spreiding van de invoer;

• het ondersteunen van de ontwikkeling van het MKB

door de verbetering van het financiële klimaat:

– door globale kredieten van de EIB op middellange

en lange termijn;

– door de risicokapitaalactiviteiten van het EIF;

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

In de partnerlanden draagt de EIB bij aan de uitvoering

van het Europese steun- en ontwikkelingssamenwer-

kingsbeleid door het verstrekken van langlopende kre-

dieten uit haar eigen middelen of achtergestelde lenin-

gen en risicokapitaal uit de begrotingsmiddelen van de

EU of de lidstaten. Zij is actief in:

• de niet-lidstaten in het Middellandse-Zeegebied, waar

zij in het kader van het euromediterrane partnerschap

steun verleent met het oog op de vorming van een

douane-unie voor het jaar 2010;

• de landen in Afrika, het Caraïbisch gebied, de Stille

Oceaan (ACS-landen), Zuid-Afrika en LGO, ten behoe-

ve van de ontwikkeling van basisinfrastructuren en de

lokale particuliere sector;

• Azië en Latijns-Amerika, waar zij steun verleent aan

bepaalde categorieën projecten die van wederzijds

belang zijn voor de Unie en de desbetreffende landen;

• de Balkan, waar zij een bijdrage levert aan de doel-

stellingen van het Stabiliteitspact door haar krediet-

verlening niet alleen te richten op de wederopbouw

van de basisinfrastructuur en op projecten met een

regionaal karakter, maar eveneens op de ontwikkeling

van een particuliere sector.
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Adressen

Europese Investeringsbank

100, boulevard Konrad Adenauer 3 (+352) 4379 -1
L-2950 Luxembourg 5 (+352) 43 77 04

www.eib.org – U info@eib.org

Externe bureaus: Rue de la loi 227 / Wetstraat 227 3 (+32-2) 235 00 70
B-1040 Bruxelles / Brussel 5 (+32-2) 230 58 27

21, rue des Pyramides 3 (+33-1) 55 04 74 55
F-75001 Paris 5 (+33-1) 42 61 63 02

Via Sardegna 38 3 (+39) 06 47 19-1
I-00187 Roma 5 (+39) 06 42 87 34 38

364, Kifissias Ave & 1, Delfon 3 (+30) 21 06 82 45 17
GR-152 33 Halandri/Athens 5 (+30) 21 06 82 45 20

Lennéstraße 11 3 (+49-30) 59 00 47 90
D-10785 Berlin 5 (+49-30) 59 00 47 99

Avenida da Liberdade, 144-156, 8° 3 (+351) 213 42 89 89
P-1250-146 Lisboa 5 (+351) 213 47 04 87

2 Royal Exchange Buildings 3 (+44) 20 73 75 96 60
London EC3V 3LF 5 (+44) 20 73 75 96 99
Verenigd Koninkrijk

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5° 3 (+34) 914 31 13 40
E-28006 Madrid 5 (+34) 914 31 13 83

6, Boulos Hanna Street 3 (+20-2) 33 66 583
Dokki, Giza 12311, Cairo 5 (+20-2) 33 66 584
Egypte

Europees Investeringsfonds

43, avenue J.F. Kennedy 3 (+352) 42 66 88-1
L-2968 Luxembourg 5 (+352) 42 66 88-200

www.eif.org – U info@eif.org
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De EIB dankt de projectopdrachtgevers en leveranciers voor de foto’s die als illustratiemateriaal
voor dit verslag zijn gebruikt:

QA Photos/Rail Link Engineering (voorblad, blz. 3, 6, 17, 18), IMEC (blz. 6, 14, 15, 16), Helsinki
Science Park (blz. 7, 14), ELSAM A/S (blz. 9, 20), Europese Commissie (blz. 9, 25, 41), Port of
Göteborg AB (blz. 18), Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira S.A. (blz. 18),
ENEL (blz. 20), Rosa Veiga/EFE/SIPA (blz. 21), SWTP Construction Oy (blz. 25), Europees Parlement
– „Architecte AEL“ (blz. 41), Europees Parlement – „Association des Architectes du CIC: Vanden
Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck“ (blz. 42).

De overige foto’s en illustraties zijn afkomstig uit de fototheek van de EIB.
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