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EIB-gruppens Årsredovisning för 2009 består av tre separata avsnitt:
•	  verksamhetsberättelsen och rapporten om företagsansvar som re-

dogör för EIB-gruppens verksamhet under det senaste året samt 
framtidsutsikter,

•	  resultatrapporten som innehåller bokslutet för EIB-gruppen (enligt 
IFRS och EU GAAP), EIB, Cotonouinvesteringsanslaget, förvaltnings-
fonden för FEMIP, EU-Afrika-förvaltningsfonden för infrastruktur, för-
valtningsfonden för investeringsinstrumentet för grannskapspoliti-
ken och EIF, tillsammans med tillhörande bilagor,

•	  den statistiska rapporten som innehåller en förteckning över ban-
kens finansierade projekt och genomförda upplåning under 2009 
tillsammans med en förteckning över EIF:s projekt. Den innehåller 
även översiktstabeller för året och för de senaste fem åren.

Årsredovisningen finns även på bankens webbplats www.eib.org/report
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EIB-gruppen: Stadgeenliga nyckeltal

Verksamheten under 2009

Avtalade transaktioner 3 031
Riskkapital (39 fonder)  733
Garantier (22 transaktioner) 2 298

Situationen den 31.12.2009

Portfölj 17 697
Riskkapital – förvaltade tillgångar (307 fonder) 4 103
Garantier – positioner (168 transaktioner) 13 594

Ackumulerade avtalade transaktioner
Riskkapital (307 fonder) 5 136
Garantier (168 transaktioner) 13 987

Eget kapital 1 015
Balansomslutning 1 157
Årets nettoresultat -7
Tecknat kapital 2 940

Varav infordrat 588

Situationen den 31.12.2009

Utestående
Utbetalade lån 324 150
Lån att utbetalas  81 843
Finansiering ur budgetmedel 1 416
Upplåning 305 758

Eget kapital 37 954
Balansomslutning 361 871
Årets nettoresultat 1 877
Tecknat kapital 232 393

Varav infordrat 11 620

Verksamheten under 2009 (miljoner euro)

Beviljade projekt 103 898
I Europeiska unionen 93 615
I partnerländerna 10 283

Avtalade lån 79 102
I Europeiska unionen 70 505
I partnerländerna 8 597

Utbetalningar 54 022
I Europeiska unionen 48 898
I partnerländerna 5 123

Upplånade medel (före swappar) 79 386
Huvudvalutor (EUR, GBP, USD) 70 205
Övriga valutor 9 182

För att bemöta krisen, ökade 
antalet avtalade lån och ut-
betalningar avsevärt under 
2009 samtidigt stödde banken 
500 nya, storskaliga projekt 
och 50 000 små och medelstora 
företag

Över 730 miljoner euro investe-
rades i 39 nya riskkapitalfonder 
2009 och aktuella åtaganden 
uppgår till 4,1 miljarder euro 
i över 300 fonder som skall 
stimulera sysselsättning och in-
vesteringar i småföretag
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Presidentens översikt

Verksamhetsberättelse och rapport om företagsansvar4EIB-gruppen

Medlen ställdes till förfogande för offentliga myndig-
heter, industrin och slutligen medborgare för att hjäl-
pa dem att klara av de utmaningar som den finansiel-
la och ekonomiska krisen innebar.

Banken var även behjälplig när det gällde att rädda vik-
tiga projekt som annars inte skulle ha genomförts på 
grund av de svåra ekonomiska omständigheterna inom 
områden som exempelvis infrastruktur eller innovation.

Tre prioriteringar
Europeiska rådet gav EIB i uppdrag att genomföra yt-
terligare åtgärder inom tre specifika områden: små 
och medelstora företag, konvergensregioner och be-
kämpning av klimatförändringar.

Små och medelstora företag
Små och medelstora företag betraktas som ekono-
mins ryggrad och är en viktig aktör när det gäller att 
skapa arbetstillfällen. Sektorn fick under 2009 tillgång 
till 12,7 miljarder euro i nya kreditlimiter som lokala 
banker som fungerar som mellanhänder förvaltar, för 
att i sin tur låna ut till mindre företag. Banken kombi-
nerade detta med en satsning på att göra över 75 % 
av totalt 21 miljarder euro i finansiellt stöd, som vi av-
talade både under 2008 och 2009, helt tillgängligt för 

Rekordstor utlåning under besvärlig period
År 2009 var ett turbulent år och jag är stolt över att 
våra medarbetare levde upp till utmaningen att 
åstadkomma mer och göra det bättre och snabbare. 
Under det senaste året har EIB stöttat den europe-
iska ekonomin med oöverträffade 79 miljarder euro. 
Vi lyckades mer än väl uppfylla de målsättningar som 
bankens aktieägare, som är EU:s medlemsstater, satte 
upp för oss.

Hur vi levererade
Att tidigt inse krisens allvarliga inverkan och snabbt 
bemöta den var avgörande för Europeiska unionen, 
och banken spelade en viktig roll när det gällde att 
ta itu med kreditbristen på marknaden. Banken har 
alltid finansierat endast ekonomiskt bärkraftiga pro-
jekt eller program och den politiken kommer inte att 
ändras. Projekten måste bidra till Europeiska unio-
nens målsättningar och uppfylla våra tekniska och 
ekonomiska samt sociala och miljömässiga normer. 
Därför gjordes en enorm satsning på att påskynda 
förberedelse, översyn och vid behov ändring av pro-
jektförslag så att fler projekt skulle kunna godkännas 
av bankens ledning och styrelse. Under 2009 avtala-
de banken om projekt värda 79 miljarder euro, men 
betalade också ut 54 miljarder euro till realekonomin. 

Vi lyckades mer än väl uppfylla de 
målsättningar som våra aktieägare, 
EU:s medlemsstater, satte upp för oss.
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banker i slutet av 2009. Det gjorde i sin tur att över 
50 000 små och medelstora företag kunde utnyttja 
närmare 15 miljarder euro av EIB:s finansiering under 
2009. Under en allvarlig kreditåtstramning utgjorde 
detta ett välbehövligt finansiellt stöd som inte fanns 
tillgängligt på marknaden.

Konvergens
Utlåningen till de ekonomiskt svagare regionerna i 
Europa (konvergensregionerna) uppgick till 29 mil-
jarder euro, vilket motsvarar 41 % av EIB:s totala ut-
låning inom EU. Lånen fördelades jämnt mellan de 
15 tidigare medlemsstaterna och de 12 nya med-
lemsstaterna, där de senare erhöll totalt 12,8 miljar-
der euro. EIB bidrog också med viktigt tekniskt stöd 
till konvergensregionerna för att förbereda projekt 
inför finansiering inom områden som infrastruktur 
och energi eller miljöförbättringar.

Klimatförändringar
Kampen mot klimatförändringar ledde till närmare 
17 miljarder euro i lån till projekt som bidrar till att 
minska utsläppen av växthusgaser, bland annat för-
nybar energi (4,2 miljarder euro), energieffektivi-
tet (1,5 miljarder euro), FoU för renare transporter 
(4,7 miljarder euro) och investeringar i stadstranspor-
ter (5,5 miljarder euro) samt projekt utanför EU kopp-
lade till klimatförändringsfrågor.

Vår roll i världen
Banken lånar ut närmare 9 miljarder euro utanför EU vil-
ket innebär ett betydande finansiellt stöd till EU:s part-
nerländer inom ramen för de ”externa utlåningsmanda-
ten“ som beslutats av rådet och Europaparlamentet. Vi 
sökte aktivt ta tillvara på möjligheter för gemensamma 
åtgärdsplaner med andra multilaterala utvecklingsban-
ker, som skapade synergier inte enbart inom vår finan-
sieringsverksamhet i vissa delar av världen utan också 
när det gäller att bemöta stora globala utmaningar som 
exempelvis klimatförändringarna.

Framtiden
I det nya initiativet ”EU-2020” anges huvuddragen för 
Europeiska unionen och medlemsstaterna för att helt 
återhämta sig från krisen och samtidigt påskynda ut-

vecklingen i riktning mot en mer konkurrenskraftig 
ekonomi. Vi måste ta itu med den europeiska ekono-
mins strukturella svaghet och de makroekonomiska 
utmaningar som har ökat i och med krisen.

EIB kommer mot den bakgrunden att utveckla sin 
verksamhet i linje med de prioriteringar som fö-
reslagits för EU 2020-strategin: smart och hållbar 
tillväxt för alla. Vi kommer att erbjuda innovativa 
finansieringslösningar. Framför allt kommer vi att 
samarbeta med Europeiska kommissionen om för-
slag för att öka hävstångseffekten av EU:s budget-
resurser och EIB-gruppens finansiering.

Utöver sina finansiella expertkunskaper drar ban-
ken också nytta av kunskap som finns hos affärs-
analytiker och ekonomer inom olika sektorer, 
ingenjörer, experter inom miljö och sociala frå-
gor, stadsplanerare och specialister inom klimat-
förändringar. Dessa experter utgör en betydan-
de andel av den personal som har rekryterats de  
senaste fem åren. De bidrar till att utveckla ny ut-
låningspolitik, erbjuda tekniskt stöd till initiativta-
gare till projekt och övervaka genomförandet av 
komplicerade projekt.

Det närmaste året kommer inte att bli lättare men 
jag är övertygad om att vår organisation och våra 
medarbetare kommer att klara av utmaningarna. 
EIB har alltid satsat på att stödja EU:s policymålsätt-
ningar – såväl inom som utanför Europas gränser. 
Banken kommer att fortsätta med det genom att 
utveckla våra möjligheter till utlåning och tekniskt 
stöd till förmån för EU:s medborgare.

Philippe Maystadt



Verksamhetsstrategi

Styrelsen vid sitt 
sammanträde den  

2 februari 2010
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Trots tecken på att den kraftiga ekonomiska ned-
gången håller på att plana ut är utsikterna fortfa-
rande mycket osäkra och den ekonomiska återhämt-
ningen riskerar att ta tid. I det nuvarande ekonomiska 
klimatet fortsätter därför banken att inrikta sig på att 
hjälpa Europa att ta sig ur krisen genom att åstad-
komma mer och göra det bättre och snabbare: målet 
för 2010 är att upprätthålla den höga utlåningsnivån 
från 2009 då de avtalade lånen uppgick till 79 miljar-
der euro.

Under de närmaste åren kommer banken fortsätta 
att koncentrera utlåningen till de områden som drab-
bats värst av krisen i Europa: små och medelstora fö-
retag, klimatförändringar och konvergensregioner. 
Den största delen av den extra utlåningen från den 
ekonomiska återhämtningsplanen för Europa går 
därför till dessa tre prioriterade områden.

EIB:s affärsplan, är en verksamhetsplan som upprättas var-
je år för en treårsperiod (2010-2012) och som fastställer 
prioriteringarna för bankens utlåningsverksamhet. Vad är 
då viktigast i affärsplanen för 2010?

EIB:s svar på den finansiella och 
ekonomiska krisen

EIB:s paket för att bemöta krisen omfat-
tar ytterligare 50 miljarder euro i avtala-
de lån inom EU mellan 2008 och 2010. 
Den extra utlåningen genomförs utöver 
de cirka 45-50 miljarder euro som låna-
des ut årligen före krisen. EIB:s bemötan-
de av den ekonomiska krisen innebär 
ingen förändring av policymålsättning-
arna, men gör bankens verksamhet 
intensivare.

Banken kommer att fortsätta att kon-
centrera utlåningen till de områden 
som drabbades värst av krisen i Europa

Under 2009 översteg EIB:s stöd till små och medelsto-
ra företag till och med målet i EU:s återhämtningsplan 
som innebar att banken skulle frångå sitt traditionella 
årliga stöd på fem miljarder euro och i stället uppnå ett 
årligt genomsnitt på 7,5 miljarder euro mellan 2008 och 
2011. Utlåningsvolymen ökade till över 8 miljarder euro 
under 2008 och 2009 uppgick EIB:s avtalade lån till och 
med till 12,7 miljarder euro. Med 20,8 miljarder euro i av-
talade lån under 2008 och 2009 är banken på rätt väg för 
att uppnå utlåningsmålet på 30 miljarder euro till små 
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och medelstora företag mellan 2008 och 2011, vilket 
beslutades vid Ekofinrådets möte i Nice 2008. EIB hade 
redan förenklat sin produkt ”lån till små och medel-
stora företag“ och ökat insynen för att underlätta utlå-
ningen via sina partnerbanker. Under 2009 genomför-
des den nya strategin för små och medelstora företag i 
stor skala och EIB fortsatte att snabbt öka sin utlåning. 
Tillsammans med sina mellanhänder ökade bankens 
täckning från 16 av de 27 medlemsstaterna under 
2008 till 24 under 2009. Banken tog också in många 
nya motparter för att trygga ett brett stöd till de små 
och medelstora företagen. Under 2010 kommer det 
utökade stödet till små och medelstora företag och 
deras särskilda behov att kompletteras med nya pro-
dukter som utvecklats av EIB eller dess dotterbolag 
Europeiska investeringsfonden (EIF).

Att öka konvergensutlåningen för att stimulera Eu-
ropas återhämtning är ett logiskt steg eftersom de 
fattigaste delarna av Europa har drabbats värst av kri-
sen. EIB ökade därför sin utlåning till konvergensom-
rådena till totalt 29 miljarder euro under 2009, vilket 
motsvarar 41 % av den totala utlåningen inom EU. 
Länderna i Central- och Östeuropa drabbades särskilt 
hårt. EIB insåg det allvarliga i situationen och under-
tecknade i nära samarbete med Internationella fi-
nansbolaget (IFC), som ingår i Världsbanksgruppen, 
och Europeiska banken för återuppbyggnad och  

utveckling ett initiativ för att göra över 24 miljarder 
euro tillgängliga för banker i Central- och Östeuropa 
under 2009 och 2010. De små och medelstora företa-
gen nås via lokala banker som fungerar som mellan-
händer, och i slutet av 2009 hade EIB ensam tillhan-
dahållit över 10 miljarder euro i nya lån till små och 
medelstora företag och kommunala projekt i regio-
nen. Det innebär att EIB redan efter ett år i stort sett 
uppfyllt bankens åtagande på 11 miljarder euro för 
båda åren tillsammans.

Genomförandet av EIB:s europeiska återhämtnings-
program är också inriktat på klimatförändringar. Ban-
ken satsar helhjärtat på att stödja EU:s ledande roll i den 
globala kampen mot klimatförändringar. Under 2009 lå-
nade banken ut 17 miljarder euro till projekt som bidrar 
till att minska koldioxidutsläppen, bland annat investe-
ringar i förnybar energi, energieffektivitet, FoU för renare 
transporter samt investeringar i stadstransporter. Mål-
sättningen är att låna ut minst lika mycket även under 
2010. Det är viktigt att EU:s åtgärder för att bekämpa kli-
matförändringarna kombineras med initiativ för att främ-
ja tillväxt baserad på låga koldioxidutsläpp i utvecklings-
länderna. Bankens finansieringsanslag för hållbar energi 
och leveranssäkerhet kommer därför att använda 3 mil-
jarder euro för att finansiera projekt i utvecklingsländer-
na. EIB fortsätter dessutom att öka sitt stöd till de globala 
kolmarknaderna.



Verksamhetsberättelse och rapport om företagsansvar 9 EIB-gruppen

Under 2009 lånade banken ut 17 mil-
jarder euro till projekt som bidrar till 
att minska koldioxidutsläppen



EIB-gruppens  
verksamhet 2009
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Rimliga lånevillkor för små och 
medelstora företag som skapar 
arbetstillfällen

Under 2009 tillhandahöll EIB 12,7 miljarder euro i kre-
ditlimiter till banker som fungerar som mellanhän-
der som i sin tur lånar ut till småföretag, vilket var en 
ökning med 55 % jämfört med föregående år. Ban-
ken nådde över 50 000 små och medelstora företag 
inom EU via förmedlande banker i 24 medlemsstater. 
EIB:s satsning på att nå små företag har också en mul-
tiplikatoreffekt eftersom alla finansiella mellanhän-
der skall för varje euro som EIB lånar ut själva låna ut 
minst en euro ur egna medel.

Det ökade stödet till små och medelstora före-
tag var ännu tydligare i de nya medlemsstaterna 
där mindre företag drabbades särskilt hårt. Med 
2,1 miljarder euro i avtalade lån nästan fördubblades  

kreditlimiterna jämfört med 2008. Inom en gemen-
sam handlingsplan har EIB haft ett nära samarbete 
med EBRD och Världsbanksgruppen för att öka stö-
det från internationella finansinstitut till små och 
medelstora företag i centrala, östra och sydöstra Eu-
ropa. Initiativet krävde nära samarbete med lokala 
partnerbanker och inleddes i februari 2009. I slutet 

Med lån på totalt 20,8 miljarder euro som avtalats med 
banker som fungerar som mellanhänder under 2008 och 
2009 är EIB på god väg mot att låna ut 30 miljarder euro till 
små och medelstora företag mellan 2008 och 2011, som är 
ett mål som fastslogs i den ekonomiska återhämtningspla-
nen för Europa som antogs av stats- och regeringscheferna 
i december 2008.

Förbättringar av de produkter som er-
bjuds små och medelstora företag ge-
nomfördes för att råda bot på den likvi-
ditetsbrist som dessa företag upplevde
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av 2009 hade EIB redan tillhandahållit 10,5 miljarder 
euro till mellanhänder i regionen. 

Ett antal förbättringar av de finansiella produkter som 
erbjuds små och medelstora företag genomfördes 

EIB:s utlåning till små och medelstora  
företag 2007-2009: Kreditlimiter  
avtalade med mellanhänder Miljoner euro
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2009 för att råda bot på den likviditetsbrist som des-
sa företag upplevde. Banken noterade exempelvis ett 
ökat behov av rörelsekapital och reagerade snabbt 
för att bemöta efterfrågan. Den geografiska täck-
ningen för produkten ”lån till små och medelstora 
företag“ utvidgades också till kandidatländerna, po-
tentiella kandidatländer samt de östra partnerskaps-
länderna under 2009.

Europeiska investeringsfonden, som tillsammans 
med EIB utgör EIB-gruppen, är bankens särskilda or-
gan för små och medelstora företags riskfinansierings-
åtgärder. EIB är majoritetsägare och övriga aktieägare 
är Europeiska kommissionen och en grupp offentliga 
och privata finansinstitut. Fondens specialområden är 
stöd till riskkapital- och tillväxtfonder som investerar 
i små och medelstora företag samt garantier för låne-
portföljer för små och medelstora företag. I likhet med 
EIB kanaliserar EIF sitt stöd till mindre företag via finan-
siella mellanhänder, motparter som innefattar riskka-
pital-, tillväxt- och mezzaninfonder, banker, garantiin-
stitut och ömsesidiga garantifonder.
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Under 2009 investerade EIF över 730 miljoner euro 
i 39 riskkapital- och tillväxtfonder i Europa. För när-
varande har EIF totalt åtaganden om 4,1 miljarder 
euro i över 300 fonder vilket gör fonden till en av de 
största aktörerna inom riskkapitalindustrin i Europa. 
Under 2009 fick fonden i uppdrag av banken att för 
dess räkning investera 1 miljard euro inom ramen för 
mezzanininstrumentet för tillväxt. Mezzaninfinansie-
ring är en kombination av skulder och eget kapital, 
ofta i form av lån med lägre förmånsrättsordning el-
ler som ska omvandlas till eget kapital, vilket passar 
särskilt bra för småföretag som är under utveckling 
och har hög tillväxt. Mezzanininstrumentet för till-
växt kommer under de närmaste tre åren att inves-
teras i investeringsfonder med inriktning på växan-
de och innovativa företag i hela Europa för att täcka 
finansieringsbrister.

Under 2009 togs också olika mikrofinansinitiativ 
fram. En ny riskkapitalmekanism på 20 miljoner euro 
som förvaltas av EIF för bankens räkning vänder sig 
till mikrofinansinstitut utanför den traditionella bank-
sektorn. Mikrofinansieringsinitiativet Progress, som 
finansieras av banken och kommissionen, fokuseras 
dessutom på den sociala ekonomin. Ökad tillgäng-
lighet till mikrofinansiering förväntas få en betydan-
de inverkan när det gäller att skapa nya mikroföretag 
och uppmuntra egenföretagande men även för att 
aktivt främja lika möjligheter.

EIF:s egetkapitalinstrument syftar till att öka tillgången 
till kapital för små och medelstora företag inom en 
rad mindre verksamheter. Samtidigt är det lika viktigt 
att rikta in sig på de små och medelstora företagens 
lånebehov genom att erbjuda garantier och värde-
papperisering. Under 2009 beviljade EIF garantier 
för 2,3 miljarder euro. Fonden hade en utestående 
garantiportfölj som uppgick till totalt 13,6 miljarder 
euro i slutet av 2009.
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Stöd till småföretag – „partnerskapets logik“

Den lokala efterfrågan på industriutrustning och tjänster har minskat med 15 %, men i stället för att säga 
upp personal har företaget Équipements et Techniques Industrielles (ETI) anställt nya medarbetare. ETI som 
har cirka 80 anställda och är baserat i Le Havre, Frankrike, tacklar kreditkrisen genom att expandera sin verk-
samhet utomlands med hjälp av EIB-lån som vidareförmedlats av Société Générales lokala bankkontor.

En betydande andel av ETI:s kunder är industriföretag, särskilt i den omkringliggande regionen Normandie 
som drabbats av krisens effekter. Alla lokala leverantörer till dessa företag känner av påfrestningen, men ETI 
har även en internationell kundkrets och importerar utrustning från cirka 15 länder och exporterar till lika 
många.

ETI har omkring 15 000 artiklar i sitt baslager i Le Havre och filialerna i Dieppe och Le Petit-Quevilly, där den 
dyraste kostar flera miljoner euro. Men lagring är bara ett av många led i den mycket specialiserade process 
som omfattar allt ifrån att välja ut utrustning, diagnostisera och ge råd utifrån kunders behov, montera, för-
packa och transportera verktygssatser för industrin till att erbjuda den utbildning som krävs för att använda 
utrustningen.

– ETI:s strategi att expandera utomlands för att kompensera för den vikande lokal efterfrågan bygger på tre 
huvudpelare, förklarar Yvon Kervella, projektansvarig vid ETI:s exportavdelning. Till att börja med direktexpor-
terar vi industriutrustning till en rad kunder. Sedan inrättas tekniska verkstäder och laboratorier på plats för 
stora projekt och slutligen erbjuder ETI yrkesutbildning.

Algeriet är ETI:s största exportmarknad och i synnerhet för yrkesutbildning. Företaget har ett kontor i Alger och 
avslutade nyligen ett projekt för Algeriets ministerium för yrkesutbildning som täcker totalt 44 skolor.

– Efter att vi vunnit anbudet inleddes processen med att, i detta fall, välja ut rörmokeriverktyg och tillbehör 
och plocka ihop dem i verktygsset, sa Kervella. Därefter följde transport till Alger, tullhantering, leverans till 
skolorna, kontroll av kvalitet och mängd, överlämnande och igångsättning samt en veckas utbildning för lä-
rarna som i sin tur nu utbildar en yngre generation av rörmokare och montörer.

Den här typen av projekt som kan ta upp till två år från inledning till avslutning betalas normalt först när 
projektet är avslutat. ETI behövde därför ytterligare rörelsekapital för att finansiera sin internationella expan-
sion och Société Générale lånade företaget 375 000 euro från medel som gjorts tillgängliga av EIB. Eftersom 
ETI fick ett lån från EIB:s medel var villkoren bättre än vad företaget hade kunnat få någon annanstans. – Vi 
litar på ETI och vi tycker det är viktig att med EIB:s hjälp fortsätta att bevilja lån till våra goda kunder även i 
svåra tider, sa Yannis Faucillon vid Société Générales kontor i Le Havre. Det är vad jag kallar för partnerska-
pets logik.
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Vi litar på ETI även i svåra tider tack 
vare EIB:s stöd
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Konvergensutlåning stöder Europas 
återhämtning

EIB avsätter 41 % av sin utlåning inom EU till konver-
gensregionerna. Inom unionen var utlåningen relativt 
jämnt fördelad mellan de 15 tidigare medlemsstater-
na och de 12 nya medlemsstaterna där de senare er-
höll 12,8 miljarder euro och de förra 16,2 miljarder 
euro. Räknat per capita erhöll emellertid de nya med-
lemsstaterna mer. Den totala utlåningen i de aktuella 
länderna, vilka i de flesta fall betraktas som konver-

gensregioner, har dessutom ökat avsevärt med hela 
60 % på årsbasis.

EIB har mer aktivt deltagit i samfinansiering med 
strukturfonderna som stöder medlemsstaterna i deras 
skyldighet att komplettera EU-bidrag med egna bud-
getmedel. Dessa strukturprogramslån kännetecknas 
av ett flexibelt synsätt med rambestämmelser som 

Investeringar i konvergensregioner inom EU var ett av de huvud-
områden som Ekofinrådet prioriterade som en del av EIB:s svar på 
den ekonomiska krisen. Utlåningsverksamheten i konvergensom-
rådena uppgick till 29 miljarder euro under 2009 (en ökning på 
36 % från 21 miljarder euro 2008).
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främjar såväl utnyttjande som bättre användning 
och större hävstångseffekt av medel från EU:s struk-
turfonder. Utlåningen inom strukturprogrammen i 
konvergensregionerna uppgick till över 3,1 miljarder 
euro under 2009.

EIB har också varit en viktig partner vid utformning, 
lansering och genomförande av EU:s Östersjöstrate-
gi och agerat som banbrytare för den nya makrore-
gionala strategin som Europeiska kommissionen ut-
arbetat på Europeiska rådets begäran. EIB bidrar till 
strategin genom sin utlåningsverksamhet, genom 
att erbjuda tekniskt stöd och utökat samarbete med 
Nordiska investeringsbanken (NIB) samt delta i re-
levanta forum inom den nordliga dimensionen. En 
liknande territoriell strategi kommer eventuellt att 
lanseras av kommissionen för Donauregionen – ett 
initiativ som EIB kommer att följa på nära håll.

EIB och kommissionen stöder dessutom konvergens 
genom rådgivningsverksamhet, finansieringsteknik 
och skräddarsydda finansiella produkter, framför 
allt i de nya medlemsstaterna. Det finns fyra särskilt 
utformade gemensamma initiativ för sammanhåll-
ningspolitiken – 4 J – som härrör från partnerskap 
mellan Europeiska kommissionen, EIB/EIF och andra 
internationella finansinstitut. Dessa fyra är:

JASPERS är inriktat på att hjälpa mottagarlän-
derna att utarbeta solida förslag till infrastruktur-
projekt för bidragsfinansiering ur strukturfonderna. 
Betoningen ligger på att modernisera transport-
nät, förbättra miljön samt öka energieffektiviteten 
och användningen av förnybar energi. Jaspers om-
fattar även förbättring av transportnät i städerna 
liksom vissa projekt inom andra sektorer som kan 
erhålla EU-stöd, exempelvis hälsa, FoU och stadsför-
nyelse. Antalet projekt som var under förberedelse 
ökade avsevärt under 2009. Omkring 130 uppdrag 
färdigställdes, flertalet av dem i Polen, Tjeckien och 
Rumänien. Totalt har Jaspers slutfört 240 uppdrag 
sedan verksamheten inleddes i slutet av 2006. I slu-
tet av 2009 gav det gemensamma initiativet stöd 
till 430 pågående uppdrag. Portföljens största sek-
torer är vatten och avloppsvatten (23 %), hamnar, 

  JASPERS – Gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna  
(EIB, Europeiska kommissionen, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling 
samt KfW Bankengruppe)

  JESSICA – Gemensamt europeiskt stöd till hållbara investeringar i stadsområden  
(EIB, Europeiska kommissionen och Europarådets utvecklingsbank)

  JEREMIE – Gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till medelstora företag  
(EIF, Europeiska kommissionen)

  JASMINE – Gemensamma åtgärder till stöd för mikrofinansinstitut i Europa  
(EIF och Europeiska kommissionen)

EIB och kommissionen stöder konver-
gensen genom särskilt utformade ge-
mensamma initiativ för sammanhåll-
ningspolitiken - de så kallade 4 J:na
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och/eller garantier beviljas projekt som innefattar 
integrerade stadsplaner, där kommuner, banker och 
privata investerare uppmuntras att utveckla partner-
skap. I slutet av 2009 hade EIB genomfört närmare 
50 lands- eller regionspecifika utvärderingsstudier 
inom Jessica om marknaden för finansieringsteknis-
ka instrument som ska stödja hållbar stadsutveck-
ling, och fler studier planeras. Dessutom har 15 av-
siktsförklaringar för att genomföra åtgärder inom 
ramen för Jessica i samarbete med EIB underteck-
nats med Bulgarien, Cypern, Grekland och Portugal 
och ett antal regioner. Åtta avtal om förvaltnings-

flygplatser och järnväg (20 %), fast avfall och energi 
(19 %), vägar (17 %) och stadsutveckling (10 %).

JESSICA ska hjälpa myndigheterna i EU:s regioner 
som omfattas av strukturfonderna för 2007-2013 att 
utnyttja finansieringstekniska mekanismer för att ef-
fektivare stödja investeringar i hållbar stadsutveck-
ling. Via Jessica-mekanismen kan medel från struktur-
fonderna utnyttjas för återbetalningsbar finansiering, 
som är självfinansierande, för intäktsgenererande 
stadsprojekt genom stadsutvecklingsfonder. Sådana 
investeringar som kan ta formen av eget kapital, lån 

EIB ger Berlin-Brandenburgs flygplats luft  
under vingarna

EIB bidrar med lån till att bygga ut Brandenburgs flygplats som är Ber-
lins internationella transportnav. Detta ”projekt för att ena Tyskland“ 
är särskilt viktigt eftersom det bidrar till den ekonomiska utvecklingen 
i östra Tyskland.

Under 2009 godkände EIB ett lån på en miljard euro, och ytterliga-
re 1,4 miljarder euro tillhandahölls av ett antal lokala banker, vilket 
gjorde detta till en av de största finansieringstransaktionerna för in-
frastruktur i Europa. Tack vare lånet kan den befintliga Brandenburgs 
flygplats byggas ut och moderniseras till ett stort transportnav. EIB:s fi-
nansiering kommer att ge flygplatsen nödvändig kapacitet för att kla-
ra den ökade flygtrafik som förväntas när de två flygplatserna inne i 
staden, Tegel och Tempelhof, läggs ned. Som en konsekvens av sin his-
toria och det faktum att Berlin var delat under det kalla kriget har sta-
den utvecklat ett flygplatssystem som består av två flygplatser inne i 
staden (Tegel och Tempelhof ) och en utanför (Brandenburg).

När flygtrafiken koncentreras till en enda plats utanför staden innebär 
det betydande miljöfördelar och ökad säkerhet för dem som bor i Ber-
lin- och Brandenburgområdena. Banken förväntar sig även att den 
ekonomiska utvecklingen i andra delar av östra Tyskland kommer att 
påverkas positivt. Som en av EU:s konvergensregioner fäster EIB sär-
skild vikt vid detta. De omedelbara fördelarna för dessa regioner är 
förbättrad tillgänglighet med flyg samt ökad sysselsättning, både di-
rekt och indirekt.
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fonder till ett totalbelopp på över 900 miljoner euro 
slöts också mellan EIB och ansvariga myndigheter. 
För att underlätta ytterligare åtgärder inom detta 
område lanserade Europeiska kommissionen under 
2009 inom Jessica en plattform för nätverk, i sam-
arbete med EIB och Europarådets utvecklingsbank, 
för att utbyta kunskap och goda tillämpningar i an-
slutning till Jessica och finansieringstekniska instru-
ment inom området stadsutveckling.

EIB är direkt involverad i Jaspers och Jessica. De 
övriga två J:na, Jeremie och Jasmine, sorterar un-
der Europeiska investeringsfonden, som är EIB:s 
dotterbolag, då de gäller riskkapitalfonder och ga-
rantier för små och medelstora företag respektive 
mikrofinansiering.

Konvergens inom EU
Sektorvis fördelning av individuella lån som avtalats 
under 2009

Totalt

Belopp %

Kommunikationsinfrastruktur 8 840 37
Energi 4 365 18
Stadsförnyelse 1 682 7
Vatten, sanitär utrustning, avfall 2 128 9
Hälsa, utbildning 1 007 4

Industri 3 836 16

Övriga tjänster 1 771 7

Totalt individuella lån 23 630 100

Kreditlimiter i konvergensregionerna 5 320

JEREMIES uppgift är att främja små och medel-
stora företags tillgång till finansiering och finansie-
ringstekniska produkter i regionerna. Inom ramen för 
Jeremieinitiativet kan nationella och regionala myn-
digheter välja att använda medel som Europeiska 
regionala utvecklingsfonden ställer till förfogande i 
form av marknadsanpassade finansiella instrument  
i stället för att erbjuda bidrag.

JASMINE är särskilt inriktat på att utveckla mikro-
krediter som stöd till tillväxt och sysselsättning. EIF 
har fått i uppdrag att förvalta delar av initiativet för 
att erbjuda finansiellt stöd, i form av finansiering till 
andra mikrofinansinstitut än banker samt tillhanda-
hållare av mikrokrediter, från EIB:s egna medel, samt 
tekniskt stöd från Europeiska kommissionens medel.
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Bekämpning av klimatförändringar

Den tredje prioriteringen i EIB:s svar på den ekonomiska krisen 
har varit att snabbt öka stödet till investeringar som bidrar till att 
bekämpa klimatförändringarna. Jämfört med lånen till åtgärder 
mot klimatförändringar på 9,8 miljarder euro under 2008 lånade 
banken ut närmare 17 miljarder euro under 2009 till projekt som 
bidrar till att minska koldioxidutsläppen, vilket bland annat inne-
fattar förnybar energi, energieffektivitet, FoU för renare transpor-
ter och investeringar i hållbara transporter.

Utöver investeringar som bidrar till att minska kli-
matförändringarna spelar anpassning till effekterna 
av den globala uppvärmningen också en viktig roll. 
EIB ökar för närvarande utlåningen och det tekniska 
stödet inom vatten och andra sårbara sektorer där 
anpassningen är angelägen. Under 2007 beslutade 
banken att minskningen av klimatförändringarna 
och anpassningsprojekt kunde erhålla finansiering 
av upp till 75 % av projektkostnaderna, i stället för de 
50 % som tidigare gällt, och även erbjudas lån med 
längre löptid. EIB har redan skaffat sig betydande er-
farenhet när det gäller anpassningsprojekt, särskilt 
inom vatten- och infrastruktursektorn, och undersö-
ker systematiskt och konsekvent sina projekt för att 
upptäcka klimatrisker.

Bankens expertkunskaper är särskilt viktiga i utveck-
lingsländerna, framför allt de fattigaste, som är käns-
liga för effekterna av klimatförändringarna på grund 
av geografisk exponering, låga inkomster och ett 
större beroende av klimatkänsliga sektorer som jord-
bruk, skog och fiske.

EIB:s politik för sektorsvis utlåning är inriktad på mins-
kade utsläpp av växthusgaser, särskilt när det gäller 
energi, vatten, transport, avfall, forskning, utveckling 
och innovation samt skogsbruk. Genom de krav och 
villkor som banken ställer på projektens initiativta-
gare främjar banken utvecklingen av förnybara ener-
gikällor liksom effektivitetsvinster inom energi- och 
vattenanvändning. Banken stöder även spridning av 
renare transportsätt, användning av avfall som en för-
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0,5 miljarder euro, samma belopp som banken lå-
nade ut till projekt mot klimatförändringar utanför 
Europa.

Avslutningsvis är EIB också aktivt i förvaltningen av kol-
fonder. Under 2009 lanserades EIB-KfWs Kolprogram II. 

nybar bränslekälla, utveckling och kommersialisering 
av klimatvänliga tekniska innovationer samt biologisk 
kolupptagning genom skogsplantering och återplan-
tering av skog.

EIB stöder en rad olika investeringar inom förnybar 
energi. Banken har samlat erfarenhet och expertkun-
skaper inom innovativa tekniker och tillverknings-
processer, bland annat solceller, vindkraftparker till 
havs, koncentrerad solkraft och andra generationens 
biobränsle. För att öka effekten utvecklar banken för 
närvarande en särskild sektorvis utlåningspolitik till 
stöd för förnybar energi. Under 2009 gick 4,2 mil-
jarder euro till projekt inom området jämfört med 
2,2 miljarder euro föregående år.

När det gäller energieffektivitet ligger bankens fo-
kus på energibesparing i byggnader, inom stadstran-
sporter, tillverkningsindustri och energiproduktion. 
Banken är särskilt aktiv när det gäller att stödja kom-
munernas investeringar i energieffektivitet och pro-
jekt inom förnybar energi. EIB undersöker dessutom 
systematiskt alla projekt för att hitta möjligheter till 
energieffektivitet och kräver att bästa tillgängliga 
teknik används. Lån till energieffektivitet uppgick till 
1,5 miljarder euro, vilket var dubbelt så mycket som 
2008 års 730 miljoner.

FoU-verksamhet som exempelvis innefattar motor- 
och bränsleteknik som ökar energieffektiviteten och 
minskar utsläppen samt bränslesnåla bilar har också 
bidragit stort. EIB har inrättat den europeiska resur-
sen för rena transporter som svar på den ekonomiska 
krisen och för att stödja investeringar inom området. 
Totalt sett erhöll FoU inom ren teknik 4,7 miljarder 
euro i lån, jämfört med 1,3 miljarder euro året innan.

EIB:s utlåningspolitik på transportområdet främjar 
klimatvänliga transportsätt som järnväg och kollek-
tivtrafik i städerna, övergång till andra transportsätt 
inne i landet och på vattenvägar liksom sjöfartspro-
jekt. Investeringar i hållbara transporter under 2009 
utgjorde 5,5 miljarder euro, jämfört med 5,1 miljar-
der euro under 2008. Övriga investeringar som bi-
drar till att bekämpa klimatförändringar uppgick till 
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Detta är den andra fasen i ett program som Europe-
iska investeringsbanken och KfW inrättat för att köpa 
kolkrediter. Det nya programmet är inriktat på pro-
jekt i de minst utvecklade länderna. Programmet om-
fattar kolkrediter både före och efter 2012.

Överväganden när det gäller klimatförändringar inte-
greras i allt större utsträckning i EIB:s åtgärder. På så 
sätt säkras kvaliteten på de projekt som finansieras av 
banken när det gäller klimatförändringar. Ett antal til-
lämpningar är redan väl etablerade och innefattar re-
dovisning av kostnader för koldioxidutsläpp från pro-
jekt som rör värmekraftverk vid beräkningen av deras 
ekonomiska avkastning, bedömning av koldioxidut-
släppens inverkan från vägprojekt genom att mäta 
koldioxidutsläppen från fordon som använder vägar-
na, undersökningsprojekt för att identifiera möjlighe-
ter och komponenter när det gäller energieffektivitet 
och undersökning av projekt på ett tidigt stadium för 
att identifiera möjligheter att producera kolkrediter 
inom ramen för mekanismerna under Kyotoprotokol-
let. Projektinitiativtagare erhåller tekniskt stöd för att 
förbereda och föra ut dessa möjligheter på markna-
den. Banken inrättar bästa tillämpningar och bygger 
successivt upp ledningsstruktur, personalkapacitet 
och ökar medvetenheten. Ett banbrytande initiativ i 
sammanhanget är bankens bedömning av utsläppen 
av växthusgaser från projekt som finansieras av ban-
ken i syfte att mäta EIB:s klimatavtryck.

Eftersom klimatförändringarna är en global fråga som 
kräver kollektiva åtgärder för att hanteras effektivt 
fäster EIB stor betydelse vid samarbetet med andra 
multilaterala och bilaterala finansinstitut. När det gäl-
ler anpassning organiserades vid mötet av Förenta 
Nationernas ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC) i Köpenhamn i december 2009 ett evene-
mang parallellt i samarbete med Europeiska kommis-
sionen, AFD, EBRD och KfW, om de finansiella kraven 
för anpassning och de europeiska finansinstitutens 
roll. Som en uppföljning till evenemanget inrättades 
en arbetsgrupp som ska dela med sig av kunskaper 
om goda tillämpningar vid anpassningsprojekt och 
intern policy samt undersöka möjligheterna att har-
monisera valda tillvägagångssätt.
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maximalt. Köpenhamnskonferensen ledde inte till 
något juridiskt bindande avtal. Resultatet blev i stäl-
let „Köpenhamnsöverenskommelsen“ som uppma-
nar till mobilisering av extra finansieringsresurser 
för att mildra och anpassa sig till klimatförändring-
arna, särskilt i utvecklingsländerna. De multilaterala 
bankerna som även innefattar EIB diskuterar för när-
varande hur man kan bidra till att dessa åtaganden 
genomförs.

Innan UNFCCC-mötet inleddes i Köpenhamn väd-
jade de ansvariga för multilaterala utvecklings-
banker och IMF till parterna i konventionen om att 
lägga grunderna till ett ambitiöst, omfattande och 
rättvist system för att motverka globala klimatför-
ändringar. De multilaterala utvecklingsbankerna 
åtog sig att förbättra samordningen av finansiering 
och åtgärder inom klimatförändringar för att kun-
der och partner ska kunna använda dessa resurser 

Eftersom klimatförändringarna är en 
global fråga fäster EIB stor betydelse 
vid samarbetet med andra multilate-
rala och bilaterala finansinstitut
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Att främja en hållbar miljö

Europeiska investeringsbanken främjar en hållbar 
miljö och stöder EU:s politik för hållbar utveckling. 
Bankens allmänna synsätt beskrivs i bankens verk-
samhetsplan, olika handlingar om bankens ansvar 

EIB betonar den avgörande betydelse som en håll-
bar miljö har för framtiden och ökade sin utlåning 
inom detta område med 41 % under 2009, och till-
handahöll totalt 25,3 miljarder över hela världen, 
jämfört med 18 miljarder euro föregående år. Lån 
för att främja en hållbar miljö stod för 32 % av ban-
kens totala utlåning.

och i bankens reviderade meddelande om miljö- och 
socialpolitik. Det nya meddelandet innehåller de mil-
jömässiga och social krav som banken tillämpar på fi-
nansierade projekt. Banken fäster också särskild upp-
märksamhet på två av de största miljöutmaningarna 
under detta århundrade: behovet av att mildra och 
anpassa sig till klimatförändringarna och hantera 
det försämrade och ohållbara utnyttjandet av eko-
system och tillhörande biologiska mångfald.

Banken har tre huvudmålsättningar när det gäl-
ler att definiera sitt miljömässiga och sociala an-
svar: den första är att se till att samtliga projekt som 
den finansierar är förenliga med EU:s miljömässiga  

Banken fäster särskild uppmärksam-
het på två av de största miljöutma-
ningarna under detta århundrade: Be-
hovet av att mildra och anpassa sej till 
klimatförändringarna och hantera det 
ohållbara utnyttjandet av ekosystem
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och sociala principer och normer. Bankens andra hu-
vudmålsättning är att främja specifika projekt som 
skyddar och förbättrar miljön och bebyggd miljö 
och främjar social välfärd, till stöd för EU:s politik i 
det sjätte miljöåtgärdsprogrammet ”Miljö 2010: vår 
framtid, vårt val”. För det tredje strävar banken ef-
ter att hantera sitt miljöavtryck, inte bara i termer av 
eget avtryck utan även när det gäller de projekt som 
finansieras.

Med lån som uppgick till totalt 23,6 miljarder euro av 
totalt 25,3 miljarder euro användes huvuddelen av 
utlåningen på miljöområdet till projekt i EU:s med-
lemsstater. Beloppet innefattar inte miljökomponen-
ter i projekt där den övergripande målsättningen 

inte är direkt kopplad till miljön, men som ändå har 
en positiv inverkan på miljön. Lån till miljöskyddspro-
jekt i utvidgningsländerna uppgick till totalt 695 mil-
joner euro. I partnerländerna i Medelhavsområdet 
beviljades 446 miljoner euro till miljöprogram. Yt-
terligare 89 miljoner euro användes för miljöprojekt 
i AVS-länderna, 410 miljoner euro för projekt i Asien 
och Latinamerika och 18 miljoner euro till grannlän-
derna i öster.

Hållbar miljö omfattar många sektorer och vissa 
framsteg skedde parallellt med andra av bankens po-
litikmålsättningar, exempelvis genom investering i 
hållbar energi och energieffektivitet och finansiering 
av FoU inom rena transporter.
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GEMASOLAR – nyskapande solkraft

Under de senaste fem åren har förnybar energi i Spanien haft en spekta-
kulär tillväxt på över 200 %. Gemasolar-projektet är det senaste mycket 
innovativa projektet i en serie av sju solkraftsanläggningar som banken 
finansierat sedan 2005. Projektet banar väg för en ny teknik inom pro-
duktion av el från solvärme, ett effektivare alternativ till den kommersiella 
typen av solkraftverk med paraboler.

Projektet är en del av bankens framtagna strategi som kombinerar stöd 
till utveckling av innovativa kommersiella anläggningar med lån till forsk-
ning, utveckling och innovation till företag som har visat att de kan bidra 
till att utveckla tekniken. Gemasolar är beläget i Sevilla och kommer att 
ha en kapacitet på 17 Megawatt. Det blir världens första genomförande 
av en koncentrerad solkraftsanläggning i kommersiell skala baserad på 
en teknik med ett centralt torn med flytande salt som värmemedium och 
lagringsvätska.

Utvecklingen av koncentrerad solkraftsteknik är en av prioriteringarna 
inom den europeiska strategiska planen för energiteknik. Projektet stö-
der en potentiellt viktig förnybar energiteknik. Utveckling och förbättring 
av tekniken, ökning av enskilda anläggningars MW-kapacitet, konkur-
renstryck, värmelagring, nya vätskor som värmemedium och förbätt-
rad hantering och underhåll förväntas minska de framtida kostnaderna 
för koncentrerad solkraftsproducerad el så att den snart kan konkurrera 
med värmeproduktion från medelstora gasanläggningar.
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EU:s handlingsplan för energi och klimatförändringar 
under 2009 innebär att EU ska minska växthusgasut-
släppen med 20 % till 2020, jämfört med 1990 års ni-
våer, att 20 % av EU:s totala energikonsumtion ska 
bestå av förnybar energi och att bensin och diesel för 
transporter ska innehålla minst 10 % biobränsle. Den 
planerar också att minska energiförbrukningen med 
20 % jämfört med referensprognoserna för 2020.

Att bemöta utmaningarna i samband med klimat-
förändringarna innebär också utsikter till nya arbets-
tillfällen, ”gröna” företag och stärkt konkurrenskraft. 
Banken koncentrerar sin utlåning till energi på prio-
riterade områden som förnybar energi, energieffek-
tivitet, forskning, utveckling och innovation samt 
leveranssäkerhet och diversifiering av leveranser (in-
klusive transeuropeiska energinät). Under 2009 lå-
nade banken ut 4,2 miljarder euro till projekt inom 
förnybar energi (2,2 miljarder euro under 2008). Se-
dan 2005 har EIB:s lån till projekt inom förnybar en-
ergi ökat från 43 % till 70 % av bankens totala utlå-
ning till elproduktion. Även EIB:s utlåning till projekt 
inom energieffektivitet så gott som fördubblades 
från 2008 års nivå och uppgick till 1,5 miljarder euro 
under 2009. Utlåningen kompletterades med en rad 
initiativ från banken i samarbete med andra institu-
tioner, bland annat Europeiska kommissionen, för 
att stödja energieffektivitet genom tekniskt stöd vid 
framtagning av projekt.

”Borgmästaravtalet” lanserades under 2009 i syfte 
att utveckla program för energieffektivitet och håll-

Investeringar i hållbar, konkurrenskraftig 
och säker energi

Att bemöta utmaningarna i samband 
med klimatförändringarna innebär ock-
så utsikter till nya arbetstillfällen, ”grö-
na” företag och stärkt konkurrenskraft

EIB har gjort hållbar, konkurrenskraftig och säker energi 
till en av sina huvudmålsättningar och har avsevärt ökat 
sin energifinansiering: bankens utlåning inom detta om-
råde har fortsatt att öka de senaste åren och uppgick till 
14,8 miljarder euro under 2009, en ökning med 44 % från 
10,2 miljarder euro som lånades ut under 2008.
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har minskat sin finansiering till sektorn för kolväte-
produktion som sedan 2005 har erhållit mindre än 
1 % av EIB:s lån på energiområdet. Inom raffinade-
risektorn är bankens finansiering dessutom koncen-
trerad till energieffektivitet och omställningspro-
jekt, och inga lån ges till kapacitetsökning. EIB har 
valt ett mer selektivt synsätt när det gäller att finan-
siera koldioxidintensiv elproduktion. När det gäller 
exempelvis kraftverk som eldas med kol/lignit kan 
banken endast finansiera de som ersätter befintliga 
anläggningar, använder bästa tillgängliga teknik, är 
förberedda för avskiljning av koldioxid och resulte-
rar i en minskning på minst 20 % i koldioxidintensi-
teten vid kraftproduktionen.

bar energi i Europas städer och regioner. Initiativet 
är inriktat på offentliga byggnader, gatubelysning 
och lösningar för ren kollektivtrafik. EIB förvaltar även 
programmet Elena för lokalt energistöd i Europa på 
15 miljoner euro som hjälper till att förbereda hållba-
ra energiinvesteringar.

EIB har haft ett nära samarbete med Europeiska kom-
missionen för att påskynda EU:s framsteg i riktning 
mot en koldioxidsnål ekonomi, särskilt inom ramen 
för den europeiska strategiska planen för energiteknik 
som ska påskynda utvecklingen av kostnadseffektiv 
teknik med låga koldioxidutsläpp. I detta samman-
hang fokuserar även banken i större utsträckning 
på ny teknik såsom avskiljning och lagring av koldi-
oxid. Banken deltar i tidiga diskussioner för att ut-
veckla initiativ i ett antal regionala kluster, bland an-
nat Humberside i Storbritannien och Rotterdam i 
Nederländerna.

Elnät och naturgastransport samt infrastruktur för 
lagring fortsätter att erhålla lån från EIB och bidrar 
på så sätt till diversifierade och säkra energileve-
ranser inom EU. Under 2009 gick en stor del av EIB:s 
utlåning inom energisektorn till elnät (34 %) och in-
frastruktur för transport av naturgas (11 %). Banken 

Energimål i EU och anslutningsländerna

Totalt 
(miljarder 

euro)

Transeuropeiska energinät (TEN) 2,0
Förnybar energi 4,2
Energieffektivitet 1,5
Diversifiering och inhemsk leveranssäkerhet 5,9
Tillgång till moderna energikällor utanför EU 0,3
Kreditlimiter 0,2

Totalt 14,2
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Bankens roll inom förnybar energi erkänns

Under 2009 mottog banken priser från flera specialiserade publikatio-
ner som ett erkännande av sin växande roll vid utlåningen till förnybar 
energi. Banken tilldelades framför allt titeln ”årets förnybara långivare“ 
av Euromoney och Ernst & Young. EIB röstades även fram som ”bästa 
finansinstitut“ för förnybara energikällor i Europa av Environmental Re-
view och utsågs till ”årets multilaterala finansinstitut“ av Project Finance 
International.

Andra priser gick till specifika projekt som finansierades av banken. Bland 
”2009 års avtal“ som delades ut av Euromoneys Project Finance Magazine 
fanns totalt fem projekt som stöddes av EIB, varav två inom förnybar en-
ergi. EIB:s lån på 30 miljoner för uppförandet av en vindkraftpark i Osma-
niyeprovinsen i östra Turkiet utsågs till ”2009 års europeiska låneavtal för 
vindkraft på land“. Vindkraftverket på 135 MW förväntas leda till att koldi-
oxidutsläppen minskar med över 300 000 ton per år.

EIB:s lån på 300 miljoner euro till det belgiska vindkraftprojek-
tet Belwind till havs på 165 MW vann pris för ”årets bästa el-
avtal”. Enligt Project Finance har ”finansieringen skapat en 
hälsosam måttstock för framtida europeiska låneavtal om 
vindkraftverk till havs”. Det var första gången som EIB tog ris-

ken med projektfinansieringen av en grupp vindkraftverk till 
havs. EIB tillhandahöll närmare 50 % av finansieringen.

En hälsosam måttstock för framtida 
europeiska låneavtal om vindkraft-
verk till havs
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Utanför EU har EIB ett flerårigt finansieringsanslag 
för hållbar energi och leveranssäkerhet på 3 mil-
jarder euro, för att finansiera projekt i grannländer, 
AVS-länder, Sydafrika och länder i Asien och Latin-
amerika. I syfte att främja företagens och hushållens 
investeringar i förnybar energi och energieffektivitet 
har EIB upprättat fonden för energieffektivitet i syd-
östra Europa i samarbete med andra finansinstitut 
och Europeiska kommissionen, som är verksam i Al-
banien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, f.d. Jugosla-
viska republiken Makedonien, Kosovo, Montenegro, 
Serbien och Turkiet. Fonden omfattar inlednings-
vis 95 miljoner euro, som bör öka till 400 miljoner 
euro under de närmaste fyra till fem åren genom 
att dra till sig ytterligare medel från offentliga och 
privata investerare. EIB stöder vidare solenergi-
planen för Medelhavsområdet genom ett brett ut-
bud av instrument, bland annat lån, eget kapital 
och därmed jämförbart kapital, och tillhandahål-
ler dessutom tekniskt stöd för att utarbeta projekt 
i Medelhavsområdet och AVS-länderna. Banken har 
även bidragit till att inrätta den globala fonden för  

energieffektivitet och förnybar energi som förvaltas 
av EIB-gruppen. Fonden investerar globalt via regio-
nala fonder i utvecklingsländer och övergångseko-
nomier för att påskynda överföring, utveckling och 
användning av miljövänlig teknik till världens fatti-
gaste områden. Fonden har hittills investerat i fon-
der i södra Afrika och Asien.
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EIB ökar sitt stöd till innovation

Under 2009 lånade EIB ut 
över 18,2 miljarder euro 
till investeringar i kun-
skapsekonomin jämfört 
med 12,5 miljarder euro 
under 2008. Det är en ök-
ning av utlåningen med 
närmare 50 % på årsbasis 
och ett resultat av EIB:s 
samordnade satsningar 
för att öka investering-
arna inom forskning, ut-
veckling och innovation.

EIB:s utlåningsfokus gäller ”kunskapstriangeln” som 
kombinerar utbildning, forskning och utveckling 
(FoU) och innovation, där utbildning och FoU är för-
utsättningar för innovation. Sedan år 2000 har EIB 
investerat 86,7 miljarder euro i kunskapsekonomin 
som är avgörande för Europas konkurrenskraft och 
långsiktiga ekonomiska tillväxt.

Fokus ligger på ”kunskapstriangeln” 
som kombinerar utbildning, forskning, 
utveckling och innovation
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Bioteknik är ett växande område för EIB-finansierade 
investeringar med över 1,5 miljarder euro i lån, fram-
för allt inom områden som cancerdiagnostik, avance-
rad farmakologi och medicinsk utrustning.

Kunskapsekonomin
Avtalade lån

(miljoner euro)

2009 2000-
2009

Infrastruktur för innovation och informa-
tions- och kommunikationsteknik 6 419 20 447

Allmän och yrkesinriktad utbildning 2 530 17 951

Forskning och utveckling 8 605 45 906

Totalt 18 235 86 741

Investeringar i forskning, utveckling och innovation 
är i sig en fråga om att lära av erfarenheter och finan-
siering av sådana investeringar innebär därför poten-
tiellt både högre risk och större vinst. För att kunna 
stödja detta slag av investeringar inrättade EIB och 
Europeiska kommissionen ett finansieringsinstru-
ment för riskdelning under 2007. Med 1 miljard euro 
från bankens medel och ytterligare 1 miljard euro 
från kommissionens sjunde ramprogram för forsk-
ning har finansieringsinstrumentet en kapitalbuf-
fert på 2 miljarder euro som gör att den kan låna ut 
upp till cirka 10 miljarder euro till investeringar inom 
forskning, utveckling och innovation med högre risk- 
och vinstprofil för större mervärde under perioden 
2006-2013. Under de tre år som finansieringsinstru-
mentet för riskdelning har funnits har utnyttjandet 
ökat mycket snabbt: från lån som uppgick till totalt 
0,5 miljarder euro under 2007 till 1 miljard euro un-
der 2008 och närmare 3 miljarder euro 2009. De vikti-
gaste sektorerna var teknik, bioteknik och energi lik-
som informations- och kommunikationsteknik.

När EIB i slutet av 2008 ombads öka sin årliga utlåning 
med cirka 15 miljarder euro under 2009 och 2010 
som svar på den ekonomiska krisen var bilindustrin 
en av de sektorer som drog nytta av det. Den europe-
iska resursen för rena transporter inrättades inom ett 
mer omfattande energi- och klimatförändringspaket. 
Den är inriktad på investeringar som avsevärt mins-
kar koldioxidutsläppen genom sektorsövergripande 
forskning, utveckling och innovation. Inom denna fi-
nansieringsordning lånade EIB ut 3,4 miljarder euro 
till bilindustrin under 2009.
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Nya behandlingsmetoder vid diabetes

På Orlowskisjukhuset i Warszawa testas en ny kirurgiskt inplanterad anordning 
för att hjälpa patienter ta kontroll över sin diabetes och leva ett normalt liv trots 
sjukdomen. – Det system vi för närvarande testar har goda möjligheter att bli en 
viktig alternativ behandling av typ 2-diabetes, förklarar professor Tarnowski. Pa-
tienten slipper använda insulin eller drabbas av stora svängningar i blodsockernivå 
vilket är komplikationer vid traditionell diabetesbehandling. Om studien visar att 
anordningen fungerar för våra patienter – vilket jag starkt tror – kommer den att 
bli revolutionerande.

Studien av den nya behandlingen möjliggjordes via ett EIB-lån till ett konsortium 
av fem små och medelstora företag, vart och ett delaktigt i de sena stadierna vid 
utveckling av medicinsk utrustning som innebär ett genombrott och har stora möj-
ligheter att säljas internationellt. Sjukdomar som behandlas inom ramen för Med-
invest-projektet sträcker sig från kroniska hjärtproblem och stroke till diabetes och 
fetma – tillstånd som påverkar ett stort antal patienter i världen och medför höga 
sjukvårdskostnader.

Diabetesbehandling är en av de största utgiftsposterna i den nationella häl-
sovårdsbudgeten med cirka 8 % av de totala utgifterna. Diabetes är en av de mest ut-
bredda sjukdomarna och är fortfarande en världsomfattande epidemi. Antalet fall av 
typ 2-diabetes (fetmarelaterad) har ökat dramatiskt under de senaste åren.

Medicinsk teknik bygger på en kombination av toppmoderna expertkunskaper 
inom teknik och klinisk tillämpning vilket vanligtvis kräver en avsevärd investering 
i forskning och utveckling på förhand. Medicinteknikindustrin domineras av små 
och medelstora företag. Dessa mindre aktörer ställs ofta inför svårigheter när det 
gäller att finansiera de kostsamma senare stadierna i produktutvecklingen, exem-
pelvis kliniska försök. Finansieringsinstrumentet för riskdelning kan bidra genom 
att dela den underliggande risken. Medinvest var ett av de första forskningspro-
jekten som erhöll finansiering genom EIB:s lån på 30 miljarder euro till ett projekt 
med högre risk som också erbjuder större mervärde.
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inre vattenvägar, som del av fokuseringen på koncep-
tet ”höghastighetsvattenvägar”, uppgick till 1 miljard 
euro. 341 miljoner euro gick till diverse investeringar, 
merparten genom ramlån och investeringar i fonder. 
Utanför EU lånade EIB ut 1,2 miljarder euro till stöd 
för järnvägs- och vägprojekt i Montenegro, Marocko, 
Serbien, Tunisien och Turkiet.

Politiken för transeuropeiska nät syftar till att stödja 
Europeiska unionens ekonomiska och sociala inte-
gration och utveckling. Transeuropeiska transport-
nät underlättar fri rörlighet för varor och människor 
och bidrar till de minst gynnade områdenas utveck-
ling. De förbinder även EU med sina yttre europeiska 
grannländer (kandidatländer och grannländerna i sö-
der och öster).

Järnvägen blir en alltmer betydelsefull sektor för EIB 
och stod för 3,2 miljarder euro. Denna trend illustre-
ras med ökningen på 32 % under 2009 jämfört med 
2008 års nivå. Lån till vägprojekt uppgick till 4,5 mil-
jarder euro av den totala finansieringen till transeuro-
peiska transportnät under 2009. Utlåningen till flyg-
sektorn uppgick till 1,7 miljarder euro. Finansieringen 
av sjöfartsprojekt, hamnar, containerterminaler och 

Transeuropeiska transportnät (TEN) 
för Europa

Under 2009 lånade EIB ut 11,9 miljarder euro till transeuropeiska nät 
och större transportkorridorer, vilket var en ökning på 20 % jämfört 
med 2008. Under åren har EIB varit en ledande finansieringskälla för 
kritiska transportnät av hög kvalitet. Med tanke på det fortsatta beho-
vet av investeringar i större infrastruktur inom EU åtar sig EIB att tillhan-
dahålla åtminstone 75 miljarder euro till transeuropeiska transportpro-
jekt under det närmaste årtiondet 2004-2013. I slutet av 2009 uppgick 
EIB:s stöd til 52 miljarder euro.

Transeuropeiska transportnät under-
lättar fri rörlighet för varor och perso-
ner och bidrar till de minst gynnade 
områdenas utveckling
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Partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn 
spelar en viktig roll vid investeringar i transportnät. 
Under 2009 stod offentliga och privata partnerskaps-
projekt för 9 % av EIB:s utlåning till transportsektorn. 
Banken har byggt upp en stor erfarenhet och expert-
kunnande vad gäller finansiering av offentliga-pri-
vata partnerskap och har därför blivit anförtrodd av 
Europeiska kommissionen och EU:s medlemsstater 
att inrätta ett europeiskt centrum för expertis inom 
offentliga-privata partnerskap. Detta centrum har 
som målsättning att underlätta och effektivare dela 
med sig av erfarenhet och bästa tillämpningar inom 
offentliga-privata partnerskap och ge stöd vid förbe-
redelsen av projekt samt tillhandahålla rådgivnings-
tjänster till initiativtagare inom den offentliga sektorn 
för prioriterade transeuropeiska transportprojekt.

Förutom inrättandet av det europeiska centrumet för 
expertis inom offentliga-privata partnerskap, fortsät-
ter EIB att arbeta nära EU-samordnarna, Europeiska 
kommissionen, EU:s medlemsstater, industrifören-
ingar och banksektorn för att där det är möjligt på-
skynda själva genomförandet och finansieringen av 
TEN-projekt. Samarbetet mellan EIB och Europeiska 

Transeuropeiska nät 
(2005-2009: 53 miljarder euro) ( miljoner euro)
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kommissionen inkluderar insatser för att styra med-
el från strukturfonden och sammanhållningsfonden 
till transeuropeiska nät, särskilt i medlemsstaterna i 
Central- och Östeuropa och arbeta på att genomföra 



Verksamhetsberättelse och rapport om företagsansvar36EIB-gruppen

Stöd till utvecklingen av Europas södra inträdesport:  
Barcelonas hamn

Det långvariga samarbetet (20 år) mellan EIB och Barcelonas hamnmyndighet (Au-
toridad Portuaria de Barcelona – APB) är ett bra exempel på hur ett samarbete som 
bygger på ömsesidigt förtroende och en målmedveten dialog kan underbygga den 
framgångsrika utvecklingen av infrastrukturen i en större hamn. Genom att dra nyt-
ta av EIB:s stabila finansiella stöd och med en genomtänkt strategisk planering, har 
en imponerande infrastruktur byggts upp över åren i Kataloniens största hamn, vil-
ket hjälper till att förstärka Barcelonas roll som ett stort, internationellt logistiknav i 
Medelhavsområdet.

Som en internationell hamn inom det transeuropeiska nätet, som är specialiserad på 
konventionell last och varor med högt mervärde, rankas hamnen bland de största i 
Medelhavsområdet, och står för cirka 77 % av Kataloniens och 23 % av Spaniens ut-
ländska sjöfartshandel. Som del av de transeuropeiska näten stärks hamnen av sina 
kraftfulla intermodala anslutningar till de viktigaste pulsådrarna i väg- och järnvägs-
näten och att den ligger nära Barcelonas flygplats.

För att kunna hantera stora ökningar i konventionell lasttrafik under det senaste år-
tioendet, har större expansionsprojekt genomförts i hamnen för att anpassa dess 
kapacitet och förbättra dess konkurrensläge, särskilt på sjöfartsmarknaden i Med-
elhavsområdet. EIB har här över åren tillhandahållit långfristig finansiering till APB 
som är anpassad till hamnens infrastrukturbehov, vilket har resulterat i avtalade lån 
på totalt cirka 539 miljoner euro i slutet av 2009.

Det senaste finanspaketet som undertecknades under 2009 kommer att omfatta inves-
teringar som görs fram till 2012, inkluderande den andra fasen av Katalonientermina-
len, utbyggnaden av flera anläggningar (container-, allmän och närsjöfart) vid södra 
kajen och Adosadokajen, och en generell förbättring av intermodala väg- och järn-
vägsförbindelser som behövs för att hamnen skall kunna hantera den prognostiserade 
trafiktillväxten i Barcelonas dynamiska inland. Relationen med APB sätter ett positivt 
riktmärke för bankens bidrag till den strategiska moderniseringen av spanska hamnar.
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det europeiska trafikstyrningssystemet för järnvägen 
i angivna fraktkorridorer samt det europeiska syste-
met för flygledningstjänsten (SESAR).

EIB har också bidragit till inrättandet av lånegaran-
tin för transeuropeiska transportnät. Detta nya fi-
nansieringsinstrument täcker trafikvolymrelaterade 
inkomstrisker under den kritiska tidiga projektfasen. 
Verktyget är särskilt utformat för att den privata 
sektorn ska kunna vara mer delaktig i TEN-projekt 
som exponeras för risker kopplade till trafikvolym. 
Transaktionen under 2009 för motorvägen A5 mel-
lan Baden-Baden och Offenburg i Tyskland, som un-
dertecknades mitt under den finansiella krisen, var 
banbrytande och drog nytta av hela EIB:s produkt-
sortiment (prioriterade lån, ett underordnat lån och 
kapital genom Meridiamfonden, i vilken EIB har för-
värvat kapitalandelar).

Under 2009 har EIB också upprättat infrastrukturfon-
den Marguerite tillsammans med fem ledande euro-
peiska finansinstitut.1 Med ett startkapital på 600 mil-
joner euro, beräknas fonden uppgå till 1,5 miljarder 
euro vid fondens sista teckningsdag 2011. Fonden är 
särskilt utformad för att agera som katalysator för in-
frastrukturinvesteringar som genomför EU:s centrala 
politik, som klimatförändringar, energisäkerhet och 
transeuropeiska nät. Den kommer att kunna stå som 
modell för upprättandet av liknande fonder inom EU, 
som kombinerar en marknadsbaserad princip om av-
kastning till investerare med uppfyllandet av offent-
ligpolitiska mål.

1  Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, Kredit-
anstalt für Wiederaufbau, Instituto de Crédito Oficial och Powszechna 
Kasa Oszędności

Relationen med APB sätter ett positivt 
riktmärke för bankens bidrag till den 
strategiska moderniseringen av span-
ska hamnar
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Merparten av bankens finansieringstransaktioner utan-
för EU genomförs under en budgetgaranti från EU, det 
s.k. externa utlåningsmandatet, som fastställer målen 
för verksamheten i olika regioner i världen. En plane-
rad halvtidsöversyn av bankens verksamhet utanför EU 
lanserades under 2009, med en oberoende utvärdering 
som genomfördes av en visemannakommitté med IMF:s 
f.d. verkställande direktör, Michel Camdessus, som ord-
förande. Dess rapport publicerades i februari 2010 och 
kommer att ligga till grund för ett förslag från Europeis-
ka kommissionen och senare medbeslutande i Europa-
parlamentet och rådet.

Cotonouavtalet, som fastställer riktlinjerna för EIB:s rela-
tioner med AVS-länderna håller också på att ses över. En 
sådan översyn sker vart femte år. Slutsatserna kommer 
att presenteras innan slutet av 2010.

EIB tillhandahåller lån och garantier till kandidatlän-
derna (Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken 
Makedonien) och de potentiella kandidatländerna (Al-
banien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien 
och Kosovo). Bankens verksamhet sker inom ramen för 
det externa utlåningsmandatet som Europeiska unionen 
beviljat och bankens egen föranslutningsfacilitet. EIB är 
det ledande internationella finansinstitutet som är verk-
sam i sydöstra Europa.

Under 2009 uppgick EIB:s nya utlåning i Turkiet till 
2,6 miljarder euro, vilket var i samma storleksordning 
som det rekordstora beloppet 2008. Den höga verk-
samhetsnivån drevs huvudsakligen på av behovet att 
bemöta den världsomspännande finansiella krisen och 

En viktig finansiell aktör utanför  
EU:s gränser

Med 8,6 miljarder euro i investeringar utanför EU, tillhandahåller EIB 
även betydande finansiellt stöd till projekt utanför EU.
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 Kandidatländer och potentiella kandidatländer

 Länder i Medelhavsområdet

 Partnerländer i öster

  Afrika, Västindien och Stillahavsområdet samt de utomeu-
ropeiska länderna och territorierna (ULT) och Sydafrika

 Asien och Latinamerika

 Länder i centralasien

2  Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Kosovo (under Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 
1244), Montenegro och Serbien.

dess inverkan. Under de senaste två åren har EIB reage-
rat snabbt för att stödja den turkiska ekonomin genom  
ökad utlåning – ytterligare 500 miljoner euro per år ut-
över det ”normala” utlåningsbeloppet på cirka 2 miljar-
der euro – och särskilt genom att stärka sektorn små 
och medelstora företag i landet, som under 2009 stod 
för 1,5 miljarder euro i lån till intermediärbanker.

EIB:s totala utlåning på västra Balkan2 uppgick till sin 
högsta nivå någonsin på närmare 1,7 miljarder euro un-
der 2009. Den totala utlåningen sedan 2005 uppgår till 
4,3 miljarder euro. Serbien har varit den huvudsakliga 
mottagaren av EIB:s finansiering på västra Balkan sedan 
banken återigen blev verksam där 2001. Lånebeloppet 
på 897 miljoner euro under 2009 satte ett nytt rekord 

Kandidatländer och potentiella kandidatländer

Beviljade lån 2009 Totalt
(miljoner euro)

Turkiet 2 648
Serbien 897
Kroatien 415
Bosnien och Hercegovina 153
Montenegro 111
F.d. jugoslaviska republiken Makedonien 103
Albanien 13

Totalt 4 340
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för landet. En stor andel av medlen gick till slutförandet 
av transeuropeiska nät.

I takt med att Unionen för Medelhavet gradvis blir eta-
blerat, har EIB aktivt ökat sitt stöd till partnerländer i re-
gionen genom Investeringsfaciliteten för Europa-Med-
elhavsområdet (FEMIP), som är finansieringsfaciliteten i 
Medelhavsområdet. Genom att öka bankens utlånings-
volym till 1,6 miljarder euro under 2009, bekräftade 
FEMIP för sina partner i Medelhavsområdet bankens 
kapacitet att hjälpa dem att modernisera offentliga po-
litikområden mot bakgrund av den globala ekonomiska 
krisen och befäste bankens ställning som den ledande 
investeraren för utveckling i Medelhavsområdet.

Under 2009 användes FEMIP-lån till att finansiera 19 stor-
skaliga projekt och ge stöd till små och medelstora före-

tag samt mikrofinansiering. Sedan dess inrättande i ok-
tober 2002 har FEMIP tillhandahållit mer än 10 miljarder 
euro till stöd för modernisering i partnerländerna i Med-
elhavsområdet och bidragit till att skapa och bibehålla 
arbetstillfällen i regionen. Privata företag erhöll nästan 
60 % av FEMIP:s finansiering räknat i antalet tecknade lå-
neavtal och mer än 40 % av det beviljade beloppet. Ut-
över den ökade utlåningen gav FEMIP:s verksamhet ett 
betydande mervärde, särskilt genom upprättandet av 
komplicerade finansieringsstrukturer (partnerskap mel-
lan den offentliga och privata sektorn, projektfinansie-
ring, transaktioner med en högre riskprofil än som nor-
malt accepteras av banken). Synergier med finansiella 
partnerinstitut förbättrades, vilket återspeglades i om-
fattningen på verksamheten som samfinansierades. Den 
uppgick till totalt mer än 1,1 miljarder euro (nästan 70 % 
av ingångna låneavtal under 2009).

Länder i Medelhavsområdet

Beviljade lån 2009 Totalt
(miljoner euro)

varav  
riskkapital

Marocko  540
Tunisien  434
Jordanien  166
Syrien  155
Egypten  122 2
Israel  82
Libanon  70
Regionalt  25  25

Totalt 1 593  27
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men för investeringsanslaget ökade från 336 miljoner 
euro under 2008 till 450 miljoner euro under 2009. Ytterli-
gare 413 miljoner euro tillhandahölls till AVS-projekt från 
bankens egna medel under 2009, jämfört med 225 miljo-
ner euro under 2008. Under ett separat utlåningsmandat 
lånade banken ut 280 miljoner euro till projekt i Sydafri-
ka, jämfört med 203 miljoner euro under 2008.

Den globala finansiella turbulensen har avbrutit en eko-
nomisk tillväxt i de flesta av AVS-länderna. Av den an-
ledningen är det av största vikt att den privata sektorn 
stöds. För att bemöta utmaningarna i samband med den 
ekonomiska krisen runtom i världen, ökade EIB sin utlå-
ning för att hjälpa till att återskapa förtroendet och lägga 
grunden för framtida tillväxt.

I nära samarbete med EBRD finansierar banken även pro-
jekt i de östra partnerländerna – Armenien, Azerbajdz-
jan, Vitryssland (med förbehåll för godkännande av rådet 
och Europaparlamentet framöver), Georgien, Moldavien, 
Ryssland och Ukraina – inom ramen för ett utlånings-
mandat på 3,7 miljarder euro under perioden 2007-2013. 
Tonvikten läggs på projekt av betydande intresse för EU 
inom områdena transport (korridorer för transeuropeiska 
nät), energi, telekommunikation och miljön. Utöver EU:s 
mandat inrättade EIB sin egen finansieringsfacilitet för de 
östra partnerländerna på 1,5 miljarder euro för lån och 
garantier för EU-investeringar i samma länder på ban-
kens egen risk.

EIB:s engagemang i länderna i Afrika, Västindien och 
Stillahavsområdet och i de utomeuropeiska länderna 
och territorierna fokuseras på verksamhet som främjar 
initiativ i den privata sektorn och ekonomisk tillväxt, och 
som samtidigt kommer samhället i stort och regionen 
tillgodo. Projekt i den offentliga sektorn stöds då de är av-
görande för den privata sektorns utveckling och skapan-
det av en konkurrenskraftig affärsmiljö. Utvalda projekt 
skall ge hållbara ekonomiska, sociala och miljömässiga 
fördelar.

Finansiering av EIB:s insatser tillhandahålls från  
EU-medlemsstaternas budgetar genom investerings-
anslaget, som kompletteras med lån från bankens egna 
medel på dess egen risk. Tecknade låneavtal inom ra-

Afrika, Västindien och Stillahavsområdet samt de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) och Sydafrika

Beviljade lån 2009 Totalt
(miljoner euro)

varav  
riskkapital

Afrika 625 222
 Södra och Indiska oceanen 180  5
 Väst 137  105
 Öst 133  6
 Centrala och ekvatoriala 99  30
 Flera regioner 76  76
Västindien 64  43
Stillahavsområdet 23  7
Regionalt AVS 178  178
ULT 10

AVS-ULT 863 450
SYDAFRIKA  280 –
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Under det nuvarande utlåningsmandatet kan EIB låna 
ut upp till 3,8 miljarder euro i Asien och Latinamerika 
under perioden 2007-2013. Bankens utlåning i Asien 
och Latinamerika är del av EU:s strategi för ekonomiskt 
samarbete med dessa regioner. Den fokuseras på att 
stödja EU:s närvaro genom utländska direktinvestering-
ar och teknik- och kunskapsöverföring, men inkluderar 
också miljöskyddsprojekt inbegripet klimatförändringar 
och projekt som bidrar till energisäkerhet i Europeiska 
unionen. Under 2009 lånade EIB ut 1 288 miljoner euro i 
Asien och Latinamerika, nästan tre gånger utlåningsbe-

loppet för 2008 (469 miljoner euro). Investeringar i Asi-
en stod för cirka 466 miljoner euro, medan utlåningen i 
Latinamerika uppgick till cirka 823 miljoner euro.

Bland de centralasiatiska länderna som är berättigade 
till EIB-finansiering (Kazakhstan, Kirgisistan, Tadzjikistan, 
Turkmenistan och Uzbekistan), var Tadzjikistan det för-
sta landet som undertecknade ett ramavtal under 2009. 
Det ligger till grunden för EIB:s framtida utlåning i lan-
det och lägger tonvikten vid stora energiprojekt samt 
investeringar i miljöskydd.

Asien och Latinamerika

Beviljade lån 2009 Totalt
(miljoner euro)

Latinamerika 823
Panama 538
Argentina 170
Colombia 100
Nicaragua 15
Asien 466
Vietnam 147
Kina 119
Pakistan 100
Indien 100

Totalt 1 288
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EIB-finansierat gruvprojekt i Moçambique erhåller pris för företagets sociala  
ansvar och socioekonomiskt pris under 2009

Utvinningsindustrin och gruvprojekt är ofta komplexa och utmanande. Men de kan också vara ett idealt sätt 
att tillföra mervärde till inhemska naturtillgångar, öka exportinkomster och generera skatteintäkter för länder 
där de är lokaliserade, genom licensavgifter och bolagsskatter. För att ge ökad insyn om gjorda betalningar 
och erhållna inkomster, stödjer EIB aktivt transparensinitiativet för utvinningsindustrin. Banken främjar trans-
parensinitiativet för utvinningsindustrin med sina låntagare och uppmuntrar dem att anta principerna för 
initiativet vid rapporteringen och publiceringen av utvinningsindustrins inkomster.

I vissa länder, särskilt i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, utgör mineraltillgångar den bästa tillgängliga 
vägen för deras ekonomiska utveckling. Dessutom kan projekt i denna sektor skapa permanenta direkta och 
indirekta arbetstillfällen, och ge utbildning som bidrar till lokala kompetenser.

I det här sammanhanget välkomnade EIB tillkännagivandet att titanmineralgruvan Moma i norra Moçam-
bique, som är ett av de gruvprojekt som banken har finansierat, hade nyligen vunnit två betydelsefulla priser, 
dels ett för företagets sociala ansvar och dels ett socioekonomiskt pris. I september 2009 vann Kenmare Resour-
ces plc, som äger och driver titangruvan Moma, presidentens pris för det bästa internationella sociala företags-
ansvarsprogrammet från Irlands handelskammare tillsammans med irländska departementet för gemen-
skapspolitik, för Kenmare Moma Development Association (KMDA). Senare i oktober 2009 vann KMDA också 
ett annat prestigefullt pris för social och ekonomisk förbättringsverksamhet som riktar sig till samhällena kring 
gruvan. Nedbanks socioekonomiska pris gavs av en panel som bestod av oberoende jurymedlemmar med ex-
pertkunnande efter en intervju och ett tredagars besök på plats, för att granska KMDA:s arbete och träffa för-
månstagare av projektet. Nedbank lovordade särskilt det faktum att KMDA:s utvecklingsarbete började innan 
gruvdriften startade och att föreningen har en övergripande strategisk vision och ett „botten-upp“ tillväga-
gångssätt samt ett nära partnerskap med internationella och lokala icke-statliga organisationer samt statliga 
organ.

Målet för KMDA, som grundades av Kenmare 2004, är att stärka den socioekonomiska utvecklingen av kring-
liggande samhällen runt Momagruvan, som har en befolkning på cirka 10 000 människor. Med stöd av lokala 
och internationella partnerinstitut har KMDA etablerat småföretag för äggproduktion, broileruppfödning och 
grönsaksodling, som genererar intäkter på 150 000 US-dollar per år i sex byar. Dessutom har KMDA inrättat en 
mobil sjukstuga med besökande allmänläkare och tandläkare, introducerat projekt kring livsmedelssäkerhet 
och HIV/hälsa, byggt fyra nya skolor, inrättat ett spar- och kreditsystem, installerat vattenpumpar och startat 
en fotbollsliga. Samtidigt som det fortfarande finns mycket kvar att göra, så finns det inte en familj i området 
vars liv inte har förbättrats på ett eller annat sätt tack vare KMDA:s program. Hittills har mer än 200 männis-
kor direkt dragit nytta av olika sociala aktiviteter. Människor som deltar i KMDA:s inkomstbringande verksam-
heter tjänar mer än minimilönen som betalas i Moçambique och anställda vid gruvan betalas också klart 
över den nationella genomsnittslönen.

EIB finansierade titanprojektet Moma under 2004 och 2005 med lån som uppgick till totalt närmare 58 miljo-
ner euro, inom ramen för det då nyligen skapade investeringsanslaget.

EIB välkomnade tillkännagivandet att 
titanmineralgruvan Moma vann två 
betydelsefulla priser, dels ett för före-
tagets sociala ansvar och dels ett soci-
oekonomiskt pris
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På en marknad med stora marknadssvängningar kun-
de dessa resultat uppnås tack vare bankens flexibla 
och balanserade upplåningsstrategi. Strategin kän-
netecknas av att förändringar i marknadsefterfrågan 
kontinuerligt uppmärksammas, samtidigt som ban-
ken upprätthåller sin närvaro som referensemittent 
och diversifierar finansieringskällor.

I början av 2009 överskuggades marknaderna av det 
faktum att de var i det närmaste helt avstängda från 
mitten av oktober till slutet av 2008. Det rådde också 
till en början en mycket stor osäkerhet om utbudet av 
och efterfrågan för obligationer i EIB:s tillgångsklass, 
i samband med den plötsliga utvecklingen av statli-
ga räddningsaktioner och åtföljande upplåningsbe-
hov. Dessa marknadsvillkor resulterade i en markant 
ny prissättning av samtliga tillgångar. Under året för-
bättrades marknadsvillkoren avsevärt, dock med fort-
satt stora marknadssvängningar och osäkerhet.

Höjdpunkter från EIB:s 
upplåningsverksamhet under 2009

EIB lånar upp merparten av de medel som den lånar ut på de in-
ternationella kapitalmarknaderna, där banken lånar upp lång-
fristiga medel genom obligationsemissioner. EIB är en av de 
ledande emittenterna på de globala obligationsmarknaderna. 
Bankens upplåningsvolym ökade med 33 % till EUR 79,4 mil-
jarder under 2009 genom mer än 260 transaktioner. Det-
ta gjorde att EIB kunde öka sin utlåning inom ramen för EU:s 
återhämtningsprogram.

EIB är en av de ledande emittenterna 
på den globala obligationsmarknaden
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sin på 5 miljarder med en löptid på 3 år i september 
2009. Skräddarsydda transaktioner uppgick till totalt 
USD 5 miljarder, vilket var en god volym.

Bankens upplåning i andra valutor genomfördes 
mot bakgrund av den stora ovilligheten att ta risker 
som fanns bland investerare, som till stor del stängde 
marknaderna för framväxande valutor under större 
delen av första halvåret. Det var därför signifikant att 
EIB uppnådde en volymökning på 11 % i upplåning-
en i andra valutor till EUR 9,2 miljarder. Banken låna-
de upp i 16 andra valutor under 2009 (plus emissio-
ner i brasilianska real, ghananska cedi och zambiska 
kwacha med syntetiska valutaupplägg), vilket utgjor-
de närmare 12 % av det totala upplåningsprogram-
met. Emitteringen i australiensiska dollar, schwei-
zerfranc och japanska yen resulterade i de största 
upplåningsvolymerna.

Intresset i banken ökade bland socialt ansvarsfulla 
investerare, särskilt genom emitteringen av nya obli-
gationer för ökad medvetenhet om klimatsituatio-
nen, s.k. ”Climate Awareness Bonds“, på den svenska 
marknaden. Ett huvuddrag för dessa obligationer är 
att behållningen används för projekt som finansieras 
av EIB inom områdena förnybar energi och energief-
fektivitet. I slutet av 2009 hade en stor del av behåll-
ningen från dessa nya obligationer redan utbetalats.

Under 2009 lånades EUR 70,2 miljarder upp i bankens 
tre viktigaste valutor (EUR, GBP, USD).

EUR 43,2 miljarder, eller mer än hälften lånades upp 
på euromarknaden, vilket var en betydlig ökning 
från 2008 (EUR 16,8 miljarder, eller 28,2 % av totalen). 
Referensemissioner i euro, s.k. Euro Area Reference 
Note (EARN), utgjorde merparten: EUR 32,1 miljarder. 
I segmentet riktade och strukturerade emissioner 
ökade upplåningsvolymen kraftigt till EUR 11 miljar-
der. För att på ett systematiskt sätt ytterligare diver-
sifiera sina finansieringskällor och bredda sin kund-
krets av investerare, anlitade EIB för första gången 
den tyska marknaden för eurodenominerade revers-
lån (Schuldscheine) och obligationer registrerade i 
innehavarens namn (Namensschuldverschreibungen), 
genom att låna upp EUR 2,7 miljarder. Banken lanse-
rade dessutom obligationer där räntan varierar med 
de korta marknadsräntorna s.k. ”Cooperative Floa-
ting Rate Notes“, som uppgick till EUR 4,5 miljarder. 
För första gången bestod konsortiumet helt av euro-
peiska banker i vilket ingick föreningsbanker, koope-
rativa banker och sparbanker.

GBP 5,8 miljarder lånades upp under 2009 och trots 
en minskad emissionsvolym, fortsatte EIB att vara 
den största emittenten i brittiska pund som inte är 
statlig. Banken kunde lansera flera ovanligt stora re-
ferensemissioner. Den första transaktionen var den 
nya obligationen på GBP 1 miljard, som var bankens 
största fastförräntade emission i brittiska pund nå-
gonsin som genomfördes i en enda del under februa-
ri. Den åtföljdes av en ytterligare ovanligt stor fastför-
räntad emission på GBP 600 miljoner i juni som hade 
en 20-årig löptid.

På marknaden i US-dollar lånades USD 28 miljarder 
upp under året. Det inkluderade fem globala fastför-
räntade refensemissioner och en emission med rör-
lig ränta. Allteftersom marknaderna återhämtade sig 
från och med andra kvartalet, minskade skillnaderna 
mellan köp- och säljkurser (spread) för upplåningen 
med successiva emissioner. Programmet för referen-
semissioner i US-dollar kulminerade i bankens störs-
ta globala obligationsemission i US-dollar någon-
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Det senaste initiativet där EIB har tagit täten är upp-
skattningen av koldioxidutsläppen som orsakas av 
projekten som finansieras av banken, och som syf-
tar till att mäta EIB:s avtryck vad gäller koldioxidut-
släpp. EIB har ett nära samarbete med övriga interna-
tionella finansinstitut för att utbyta bästa praxis och 
information.

Precis som miljönormer syftar till att skydda och för-
bättra miljön och bebyggd miljö, syftar sociala nor-
mer till att skydda rättigheterna och förbättra lev-
nadsvillkoren för människor som är påverkade av 
projekt som finansieras av EIB. Sociala normer är av-
sedda att säkerställa enskilda människors välfärd, so-
cial integration och hållbara samhällen.

EIB begränsar sin finansiering till projekt som respek-
terar mänskliga rättigheter och som överensstämmer 
med EIB:s sociala normer, som baseras på principer-
na i Europeiska unionens stadga om grundläggande 
rättigheter och internationell god praxis. Mänskliga 
rättigheter är ett vidsträckt område som får allt större 
uppmärksamhet från allmänheten, inkluderande från 
de grupper som bedriver kampanjer om särskilda frå-
gor och som fokuserar sig på internationella finansin-
stitut som Europeiska investeringsbanken. Det civila 
samhället, lokalsamhällen och urbefolkning har med 

EIB främjar företagsansvar genom det sätt på vilket den 
genomför sin uppgift och genom bankens interna för-
valtning. EIB erkänner att banken har en direkt påver-
kan på kunder, leverantörer och anställda samt att dess 
byggnader och anläggningar har en miljöpåverkan. 
Banken är medveten om den möjliga inverkan av dess 
investeringsbeslut och den effekt som de kan ha på de 
globala utmaningar som vårt samhälle står inför. Miljö-
mässiga och sociala kriterier är därför viktiga faktorer 
vid samtliga EIB-finansierade projekt.

I takt med att bekämpningen av klimatförändringar 
har blivit alltmer viktigt för bankens verksamhet har 
EIB beslutat att utveckla en ny klimatförändringsin-
dikator, som ingår i bankens verksamhetsplan för 
2010-2012. Den kommer att göra det möjligt för 
banken att rapportera om projekt som hjälper till att 
begränsa och anpassa sig till klimatförändringar på 
ett objektivt sätt genom att mäta antalet ingågna lå-
neavtal för projekt som hjälper till att bekämpa kli-
matförändringar. Utlåningsmålen för projekt som är 
kopplade till klimatförändringar är 20 % av EIB:s to-
tala utlåning till 2010, som skall öka till 22 % 2011 
och nå 25 % 2012.

EIB anser att företagsansvar och hållbar utveckling är god affärspraxis, som syftar till att 
uppnå en balans mellan ekonomisk tillväxt, social välfärd och miljöskydd. För att nå ut till 
samhället i stort vidtar EIB frivilliga åtgärder som går utöver vad som är nödvändigt för att 
uppfylla rättsliga krav, och anpassar konsekvent bankens politik, normer och procedurer.

En ny klimatförändringsindikator kom-
mer att göra det möjligt för banken 
att rapportera om projekt som hjälper 
till att begränsa och anpassa sig till 
klimatförändringar

Banken vill hjälpa till att formulera 
god praxis när det gäller mänskliga 
rättigheter

EIB:s ansvar som bank
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rätta upprepade gånger uppmanat EIB och andra in-
ternationella finansinstitut att ta hänsyn till mänsk-
liga rättigheter och miljömässiga faktorer. EIB har 
inrättat en intern mekanism för att undersöka kla-
gomål och om den drabbade parten inte är tillfreds-
ställd med hur klagomålet behandlas inom EIB, kan 
denne lämna in ett klagomål mot banken hos Euro-
peiska ombudsmannen. I detta sammanhang är EIB 
unik bland internationella finansinstitut.

EIB:s nya byggnad erhöll beteckningen 
”utmärkt” för sina gröna meriter

Banken vill hjälpa till att formulera god praxis när 
det gäller mänskliga rättigheter. Det är anledningen 
till att banken organiserar flera internationella semi-
narier på temat företag och mänskliga rättígheter 
under 2010, för att utforska större intressegruppers 
åsikter, särskilt vad gäller konsekvenserna vid nog-
granna genomgångar, s.k. due diligence, av storska-
liga investeringar och om mekanismer för hantering 
av klagomål och lösning av tvister vad gäller mänsk-
liga rättigheter.

EIB är mycket medveten om sitt eget fotavtryck i mil-
jön. Banken har exempelvis tagit fram incitament för 
att uppmuntra övergång från privatbilism till offentli-
ga transportmedel, och ett miljöledningssystem, som 
ger ständiga förbättringar.

Under 2009, beräknas de totala koldioxidutsläppen 
från bankens verksamhet uppgå till 16 576 ton, va-
rav 94 % från transport, 6 % från energiförbruk-
ning, avfall och pappersförbrukning. Detta mot-
svarar en minskning på 16 % jämfört med totalen 
under 2008.

För att stödja åtgärder som skyddar miljön och mins-
kar koldioxidutsläppen, undertecknade EIB ett avtal 
under 2009 med Luxemburg stad som ger anställda 
gratis busskort för Luxemburg stads transportsystem. 
Det beräknas att om ytterligare 10 % av de anställda 
åker kollektivt regelbundet, skulle koldioxidutsläp-
pen minska med 170 ton årligen. 

EIB:s nya byggnad i Luxemburg Kirchberg, som invig-
des under 2008, är välkänd för sin miljömässiga håll-
barhet och energieffektivitet. Den certifierades enligt 
koden för hållbara byggnader av BREEAM. BRE:s me-
tod för miljöbedömning är den ledande och mest an-
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gäller tiden då anställda måste vara på kontoret, som 
nu varje anställd kan komma överens med sin när-
maste linjechef, samt större flexibilitet i användning-
en av inarbetad övertid.

Under 2009 kulminerade förhandlingarna med per-
sonalrepresentanterna kring reformen av de anställ-
das pensionsplan. Överenskommelsen som nåddes 
med personalrepresentanterna utgör ett viktigt steg 
då den inte enbart omfattar själva pensionsplanen 
men även innefattar ytterligare åtgärder som syftar 
till att upprätthålla en hög nivå på det sociala skyd-
det för de anställda.

Slutligen gjordes en översyn av reglerna som gäller 
vid tillfällig och/eller delvis invaliditet under 2009. 
Detta nya tillvägagångssätt ger en större flexibili-
tet vid hanteringen av ett flertal medicinska fall. En 
översyn av hur dessa regler har tillämpats kom-
mer att genomföras under 2013 i samråd med 
personalrepresentanterna.

vända metoden för miljöbedömning för byggnader i 
världen. Det sätter standarden för bästa praxis för håll-
bar design och har blivit de facto standarden som an-
vänds för att beskriva en byggnads miljömässiga pre-
standa. EIB:s nya byggnad gavs stämpeln ”utmärkt” 
för sina gröna meriter.

EIB agerar som en ansvarsfull arbetsgivare för att 
utveckla sina anställdas potential. Bankens perso-
nalpolitik och procedurer återspeglar bästa praxis 
och möter kraven i en lagstiftning som är i ständig 
utveckling.

Under 2009 fortsatte personalavdelningen att im-
plementera strategin för mångfald, som antogs 2008 
och nu är helt integrerad i bankens strategi för per-
sonalen. Strategin för mångfald anses vara kritisk för 
bankens framgång.

Förutom att främja en diversifierad arbetskraft i 
kvantitativa termer, vill banken främja integration 
på arbetsplatsen för hela sin personal. ”Integration” 
innebär att värdesätta det unika bidraget som varje 
anställd kan tillföra arbetsplatsen. Människor kan bi-
dra som bäst när de arbetar i en respektfull och til-
litsfull arbetsmiljö, som ger maximal flexibilitet och 
självständighet i hur de arbetar samtidigt som de 
åtar sig att uppnå de överenskomna målen.

EIB har ett flexibelt synsätt vad gäller arbetstid. För 
att förbättra balansen mellan yrkeslivet och personli-
ga behov och anpassa sig till en arbetsmiljö i föränd-
ring, infördes ytterligare flexibilitet under 2009 för att 
stödja EIB:s strategi för mångfald och möjliggöra en 
arbetsmiljö som främjar integration. Flexibla arbets-
former kan dessutom bidra på ett betydelsefullt sätt 
till att minska bankens fotavtryck vad gäller koldiox-
idutsläpp, genom att minska anställdas pendlande 
och energiförbrukningen.

Under 2009 gjordes arrangemangen för distansarbe-
te mer flexibla, genom att möjligheten att kunna ar-
beta på distans både regelbundet och ibland, intro-
ducerades. Andra gjorda förbättringar var att kunna 
sprida arbetstimmarna över året, mer flexibilitet vad 

Ett flexibelt synsätt på arbetstid
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Under 2009 var samarbetet med Europeiska rådet 
återigen mycket intensivt. President Maystadt del-
tog aktivt i diskussionerna med EU:s ekonomi- och 
finansministrar vid deras månatliga möten i Ekofin-
rådet och gav EIB-gruppens syn på och bidrag till 
viktig EU-politik. Ekofinrådet värdesatte EIB-grup-
pens expertkunnande om finansiering av investe-
ringar, särskilt mot bakgrund av den finansiella och 
ekonomiska lågkonjunkturen och det faktum att 
banken hade gått samman med medlemsstaterna 
och Europeiska kommissionen i deras gemensam-
ma satsning att bekämpa krisen.

Europaparlamentets sjunde ämbetsperiod (2009-
2013) startade också då det fanns en oro kring eko-
nomin och sociala frågor. President Maystadt in-
bjöds till möten som var öppna för allmänheten i 
flera parlamentsutskott, särskilt utskotten för bud-
get, utvecklingsfrågor, ekonomi och valutafrågor 
samt budgetkontroll. Under 2009 kombinerades Eu-
ropaparlamentets årliga rapport om EIB med den år-
liga rapporten om EBRD, som godkändes nästan uni-
sont. EIB har ingående följt upp Europaparlamentets 
rekommendationer. Europaparlamentet och rådet 
kommer att gemensamt besluta om halvtidsöversy-
nen av bankens externa utlåningsmandat.

Det nära partnerskapet med Europeiska kommissio-
nen fortsatte att leda till ytterligare gemensamma ini-
tiativ, som t.ex. lanseringen av instrumentet Progress 
för mikrokrediter. Instrumentet förvaltas av EIF och 
kommer att sammanföra upp till 200 miljoner euro  

Samarbete med EU och 
internationella partnerinstitut

För att uppfylla bankens mål är det mycket viktigt att hålla en kontinuerlig, 
öppen dialog och ha ett intensivt samarbete med de europeiska institutio-
nerna som förbereder, föreslår och beslutar om unionens politik. EIB har ar-
betat tillsammans med de europeiska institutionerna som en strategisk och 
aktiv partner, samtidigt som banken har ett nära samarbete med andra inter-
nationella och bilaterala finansinstitut.

EIB har arbetat tillsammans med de 
europeiska institutionerna som en 
strategisk och aktiv partner
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ramen för EU-Afrika-förvaltningsfonden för infrastruk-
tur och den nya investeringsramen för västra Balkan, 
som lanserades under 2009. Banken samarbetade 
med Europeiska kommissionen för att bemöta krisen i 
utvecklingsländer, som redogörs för i rådsslutsatserna 
från maj 2009. Europeiska kommissionen har beslutat 
att bidra med ytterligare 200 miljoner euro från Euro-
peiska utvecklingsfonden till EU-Afrika-förvaltnings-
fonden för infrastruktur. För det östra partnerskapet 
arbetade EIB, Europeiska kommissionen, NIB, EBRD 
och Världsbanksgruppen tillsammans med medlems-
staterna i Östeuropa för att inrätta partnerskapet för 
energieffektivitet och miljön. Det introducerades i slu-
tet av 2009 och kombinerar lån och bidrag för projekt 
i detta område. EIB och Europeiska kommissionen 
arbetar också tillsammans för att upprätta en finan-
sieringsordning för små och medelstora företag för 
grannländerna i öst tillsammans med EBRD, som även 
den kombinerar lån och bidrag.

Med Europeiska ekonomiska och sociala kommit-
tén samt Regionkommittén har banken en kon-
tinuerlig dialog och en ömsesidigt förmånlig re-

i finansiering från Europeiska kommissionen och 
EIB i ett nytt finansieringsinstrument för mikrofi-
nansinstitut som inriktar sig på småföretag, den 
sociala ekonomin eller människor som har förlo-
rat sina jobb och har svårt att komma in på arbets-
marknaden igen. Tillsammans med Generaldire-
koratet för regionalpolitik säkerställde banken ett 
effektivt genomförande av J:na (JESSICA, JEREMIE, 
JASMINE och JASPERS) och förbättrade genomför-
andet av dessa gemensamma initiativ.

EIB har även arbetat nära Europeiska kommissionen 
för att påskynda EU:s övergång till en koldioxidsnål 
ekonomi, särskilt inom ramen för en europeisk stra-
tegisk plan för energiteknik, som är utformad för att 
påskynda ibruktagandet av kostnadseffektiva, kol-
dioxidutsläppssnåla tekniker.

EIB har också utvidgat sin verksamhet till stöd för 
energieffektivitets- och förnybara energiprogram, 
som tagits fram av lokala och regionala myndig-
heter, särskilt inom ramen för borgmästaravtalet 
som lanserades i februari 2009 för att tillhandahål-
la offentliga byggnader, gatubelysning och rena 
kollektivtrafiklösningar.

Vad gäller europeiskt territoriellt samarbete har EIB 
varit en viktig partner i utformningen, lanseringen 
och genomförandet av EU:s Östersjöstrategi och 
agerat som banbrytare för den nya makroregionala 
strategin som Europeiska kommissionen har utar-
betat på uppmaning av Europeiska rådet. EIB bidrar 
till Östersjöstrategin genom sin låneverksamhet, 
utvecklingen av tekniskt stöd, förstärkt samarbe-
te med Nordiska investeringsbanken (NIB) i den fi-
nansiella expertgruppen för Östersjöstrategin samt 
ökat deltagande i relevanta forum för den nordliga 
dimensionen. Banken deltar även i utvecklingen 
av en liknande makroregional strategi för Donaus 
flodområde.

Banken hade ett nära samarbete med Europeiska kom-
missionen och medlemsstaterna i expertarbetsgrup-
pen kring mixen av bidrag och lån utanför EU. Institu-
tionerna kombinerade också finansiella medel inom 

Möte i Bryssel i april 2010 mellan intressenter och ”visemannakommittén” 
med Michel Camdessus som ordförande
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lation. Liksom under tidigare år deltog EIB i den 
årliga „öppna dagar“, som organiserades av Regi-
onkommittén i samarbete med Europeiska kom-
missionens generaldirektorat för regionalpolitik. 
Den organiserade ett seminarium om ”EIB-grup-
pen och EU:s strukturfonder till stöd för innova-
tion i regionerna“ och deltog i seminarier om mik-
rokrediter samt JASMINE, JEREMIE, JESSICA, energi 
(om den hållbara energiåtgärdsplanen i samarbete 
med borgmästaravtalet) och sammanhållning (fi-
nansieringstekniska instrument inom ramen för 
sammanhållningspolitiken).

EIB har som målsättning att ha ett när-
mare samarbete bland finansinstituten

Banken stärkte ytterligare sitt nära samarbete med 
övriga internationella finansinstitut och europeiska 
bilaterala institutioner under 2009, särskilt inom ra-
men för EIB:s verksamhet utanför EU. Gemensamma 
åtgärder för att bemöta krisen resulterade i flera ini-
tiativ som genomfördes under året. Initiativen inklu-
derade de internationella finansinstitutens gemen-
samma åtgärdsplan till stöd för banksystemet och 
utlåning till realekonomin i Central- och Östeuropa, 
ett gemensamt initiativ av EIB, EBRD och Världsbanks-
gruppen som är benämnt „IFC Infrastructure Crisis Fa-
cility“, i vilken banken deltar med ett utlåningsbelopp 
på upp till 1 miljard euro, IFC:s mikrofinansieringsi-
nitiativ, till vilket banken bidrar med 100 miljoner  
US-dollar, och IPA:s paket som svar på krisen, särskilt 
för energieffektivitet på västra Balkan och i Turkiet 
(genom energieffektivitetsfonden i Sydöstra Europa) 
och små och medelstora företag i Turkiet.

Dessutom samarbetade banken med övriga inter-
nationella finansinstitut genom interinstitutionellt 
deltagande i övergripande initiativ som t.ex. de 
multilaterala utvecklingsbankernas gemensamma 

EIB och OECD undertecknade ett gemensamt uttalande om samarbete i november 2009. 
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meddelande om klimatförändringar, som publice-
rades i december 2009. I oktober organiserade ban-
ken sitt första möte med cheferna för multilaterala 
utvecklingsbanker och finansinstitut i Istanbul i an-
slutning till Världsbankens/IMF:s årsmöte. I novem-
ber undertecknade banken och OECD ett gemen-
samt meddelande om samarbete. Samarbetet med 
EBRD och Europarådets utvecklingsbank har blivit 
mer intensivt, särskilt vid lanseringen av investe-
ringsramen för västra Balkan och i grannländerna.

EIB har som målsättning att ha ett närmare samar-
bete bland finansinstituten och introducerade ett 

ömsesidigt förtroendeinitiativ med AFD och KfW, 
där de tre institutionerna försöker förbättra gemen-
samt sin effektivitet genom att ömsesidigt erkänna 
och förlita sig på procedurer och normer som tilläm-
pas av varje institution vid samfinansiering av pro-
jekt. Erfarenheter kommer att förvärvas under den 
pågående pilotfasen, med sikte på att genomföra 
detta tillsammans med ett större antal institutioner. 
EIB undertecknade även ett samfinansieringsavtal 
med Asiatiska utvecklingsbanken om Pakistans pro-
gram för förnybar energi, som inbegriper delege-
ring av upphandling, utbetalning och andra admi-
nistrativa funktioner.

Sammanträde vid EIB med de ansvariga för de multilaterala utvecklingsbankerna den 9 april 2010
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En viktig del av bankens kommunikation med allmänhe-
ten är EIB:s politik för offentliggörande av information, 
som bygger på antagandet att samtlig information som 
EIB innehar skall offentliggöras, såvida det inte finns ett 
övertygande skäl för att inte offentliggöra denna. En 
översyn genomfördes under 2009 genom ett brett of-
fentligt samråd som även omfattade EIB:s öppenhets-
politik (2004) och policyn för mekanismen för klago-
målshantering (2008). Den nya politiken godkändes av 
styrelsen i början av 2010, och har nu trätt i kraft. Varje 
år publicerar EIB en utvärdering av hur väl den genom-
för sin politik för offentliggörande av information på sin 
webbplats.

Banken håller offentliga samråd om valda företags- 
och viktiga sektorsövergripande policyområden som 
normalt är av intresse för alla EIB:s berörda parter. 
De viktigaste målen för ett samrådsförfarande är att få 
in bidrag från intressenter och att förbättra öppenhet 
och redovisningsskyldighet. Intressenters bidrag gran-
skas och utvärderas av en intern utvärderingspanel.  

Öppenhet, information till 
allmänheten och kontakter med det 
civila samhället

EIB anser att dess trovärdighet och redo-
visningsskyldighet som bank och offent-
lig institution stärks gentemot invånarna 
om banken är öppen med hur den fattar 
beslut, arbetar och genomför EU:s politik. 
Öppenheten bidrar också till att bankens 
verksamhet blir effektivare och mer håll-
bar, den minskar riskerna för korruption 
och förbättrar kontakterna med externa 
intressenter.

Offentliggörande av information är en viktig referens 
vid genomförandet av EIB:s åtagande vad gäller öppen-
het. Därför förbättrar EIB kontinuerligt kvaliteten på in-
formationen som den tillhandahåller om sin verksam-
het. Banken är det enda internationella finansinstitutet 
som publicerar sin verksamhetsplan (COP), som upprät-
tas varje år för en treårsperiod. EIB:s webbplats är den 
huvudsakliga plattformen för att aktivt sprida informa-
tion till allmänheten, med cirka 6,8 miljoner besökare 
under 2009 (jämfört med 4 miljoner under 2008). EIB:s 
hemsida (www.eib.org) gjordes om under 2009 för att 
bättre tillgodose de externa besökarnas behov och åter-
spegla vad som är idag bästa praxis vad gäller webb-
platsens utformning och funktionalitet. Under 2009 pu-
blicerades information om mer än 500 projekt som var 
under utvärdering på bankens webbplats, tillsammans 
med andra viktiga handlingar för att ge insyn, som ban-
kens uttalande om principer och normer för miljön och 
det sociala området, dess politik för anmälningar av oe-
gentligheter och den nya reviderade interimspolitiken 
för finansiella center i skatteparadis.

Banken stärker sin trovärdighet och 
sitt ansvar gentemot medborgarna
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Vårens seminarier med icke-statliga organisationer fo-
kuserades på frågor kring vägtransporter och biologisk 
mångfald. En annan höjdpunkt är den årliga briefingen 
för icke-statliga organisationer, som äger rum i Bryssel 
varje år. I mars 2009 presenterade banken sitt resultat 
för 2008 och lanserade en hemsida för det civila sam-
hället på EIB:s webbplats. Det senaste mötet hölls den 
25 februari 2010 och vid det diskuterades bankens års-
resultat för 2009.

Banken för en dialog med och ingår nära partnerskap 
med specialiserade organisationer med vilka EIB delar 
särskilda mål eller intressen, som t.ex. Lissabonagen-
dan, hållbar utveckling, miljöskydd och fattigdomsbe-
kämpning. Under 2009 hade banken ett sådant sam-
arbete med Transparency International, Internationella 
naturvårdsunionen (IUCN) och transparensinitiativet för 
utvinningsindustrin.

Samtidigt som banken fortsätter att inrikta sitt arbets-
förhållande på icke-statliga expertorganisationer, är 
den också intresserad att upprätthålla och förbättra sina 
kontakter med icke-statliga organisationer som bedri-
ver kampanjer om frågor relaterade till bankens verk-
samhet. Kontakterna med dessa organisationer har ökat 
under senare år och i allt större utsträckning förs en dia-
log med dessa. Den vikt som banken lägger vid dessa 
kontakter underströks när banken deltog i evenemang 
som organiserades av dessa icke-statliga organisationer. 
Banken organiserade själv flera rundabordsdiskussio-
ner om särskilda frågor som avskiljning och lagring av 
koldioxid, den europeiska resursen för rena transporter, 
klimatförändringar, ren energi, kärnkraft och koldioxid-
utsläpp, finansiella center i skatteparadis och bankens 
miljömässiga och sociala förfaranden vid investeringar 
i utvecklingsländer.

På projektnivå fortsatte banken att vara engagerad i 
och samarbeta med icke-statliga organisationer och 
grupper som företräder medborgare, exempelvis kring 
ett antal energi- och gruvprojekt i länder i Afrika, Västin-
dien och Stillahavsområdet samt Latinamerika. Banken 
undersöker också möjligheten att icke-statliga organi-
sationer deltar i projekt där medel för tekniskt stöd finns 
tillgängligt.

Efter att direktionen har godkänt det slutliga förslaget 
till policy, publiceras den i informationssyfte på EIB:s 
webbplats 15 arbetsdagar innan styrelsens övervä-
gande, tillsammans med en offentlig samrådsrapport. 
Rapporten redogör för hur samrådet genomfördes och 
sammanställer samtliga inlämnade förslag från intres-
senter och bankens motiverade yttranden om i vilken 
utsträckning de har tagits i beaktande. Efter styrelsens 
godkännande så publiceras politiken på EIB:s webb-
plats och, om det är lämpligt, i Europeiska Unionens 
officiella tidning. Efter det offentliga samrådet om po-
litiken för offentliggörande av information under 2009 
så hålls ett offentligt samråd om bankens utlåningspo-
litik för transportsektorn under 2010. EIB använder sig 
också av förenklade nätbaserade samråd eller infor-
mella möten med intressenter om valda policydoku-
ment, beroende på vilket slags dokument och innehåll 
eller fråga som det rör sig om.

Bankens kontakter med det civila samhället, inkluderan-
de icke-statliga organisationer och andra intressegrup-
per, bygger på att banker erkänner att dessa organisatio-
ner kan ge ett värdefullt bidrag till utvecklingen av EIB:s 
politik. De kan också bidra till att öka bankens medveten-
het om lokala frågor samt lämna annan värdefull infor-
mation som bidrar till att höja kvaliteten på EIB-finansie-
rade projekt.

Banken för en dialog och ingår nära 
partnerskap

Kontakterna med icke-statliga organisationer samord-
nas av enheten för det civila samhället. Enheten agerar 
som en kontaktpunkt och dess uppgift är att säkerstäl-
la samstämmigheten och kvaliteten på kommunikatio-
nen och tar en aktiv del i det civila samhället. Enheten 
är intresserade av kontakter med organisationer som 
kan hjälpa allmänheten och mer specifikt medborgare 
som är påverkade av EIB:s transaktioner, att hitta infor-
mation om banken. Som del i bankens kontinuerliga 
dialog med det civila samhället, organiserar EIB regel-
bundet seminarium med icke-statliga organisationer. 
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vägen för nya typer av finansiellt och icke-finansiellt 
stöd samt en utvidgning av tekniska tjänster till län-
der och projektinitiativtagare.

Fördraget innebär viktiga förändringar för hur ban-
kens råd, som består av EU:s ekonomi- och finans-
ministrar, fattar beslut. Normala beslut kommer ock-
så fortsättningsvis att fattas med en majoritet av 
ledamöterna som företräder minst 50 % av bankens 
tecknade kapital. Dock införs en ny tröskel vid om-
röstning med kvalificerad majoritet (18 röster, som 
företräder 68 % av det tecknade kapitalet) istället 
för regeln om enhällighet som tidigare tillämpades för 
EIB:s utlåningstransaktioner utanför EU.

En ny klausul delegerar befogenhet till bankens di-
rektion att vidta samtliga nödåtgärder när en finan-
sieringstransaktion behöver omstruktureras för att 
skydda bankens intressen. Bankens råd kommer nu 

Mer flexibilitet vid genomförandet 
av EIB:s insatser tack vare 
Lissabonfördraget

Politikområdena som EIB stödjer fastställs nu i Lissabonfördraget, samti-
digt som de sätt som står till bankens förfogande för att fullgöra sin upp-
gift fastställs i en stadga som finns fogat till fördraget. Fördraget ger ban-
ken en större flexibilitet att stödja EU:s politiska mål, till exempel genom 
att effektivisera beslutsfattandet och ansvaret för bankens löpande arbe-
te, samt utrustar EIB med ett bredare sortiment av finansiella instrument 
för att fullgöra sin roll.

På det politiska planet, ger fördraget EU en grund 
för en gemensam energipolitik, formaliserar en eu-
ropeisk rymdpolitik och omdefinierar målen för eko-
nomisk samarbets- och biståndspolitik – områden 
som banken redan är verksam inom då den stödjer 
andra EU-mål, som uppförandet av transeuropeiska 
nät, forskning och utveckling, eller vid sina utlånings-
transaktioner utanför EU.

Fördraget ger också banken en större flexibilitet i sin 
finansieringsverksamhet, förenklar sitt beslutsfattan-
de, stärker kontrollen av sin redovisning och öppnar 

Fördraget ger också banken större 
flexibilitet i dess finansieringsverksam-
het och förenklar dess beslutsfattande
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att kunna upprätta filialer eller andra enheter som är 
juridiska personer och som har ekonomisk självbe-
stämmanderätt, som Europeiska investeringsfonden, 
genom enhälligt beslut, och på så sätt inte behöva 
ändra i fördraget (som var fallet då EIF inrättades i 
mitten av 1990-talet).

Den nya stadgan beskriver bankens roll mer brett 
som ”att bevilja finansiering“. Förutom bankens 
vanliga lån och garantier, kommer den nu även att 
kunna lättare förvärva kapitalandelar. Begränsningar 
har dock fastlagts beträffande användningen av ka-
pital, inkluderande kravet på att villkoren för sådana 
transaktioner godkänns med en kvalificerad majori-
tet i bankens styrelse. Stadgan fastställer att kapital 
normalt tillhandahålls ”som ett komplement till ett 
lån eller en garanti om detta är nödvändigt för att fi-
nansiera en investering eller program“. Den nya stad-
gan innehåller dessutom en särskild klausul för att 
täcka transaktioner med högre risk som anses vara 
en ”särskild verksamhet“, och som i stort sett mot-
svarar bankens existerande infrastrukturfond, riskka-
pitalfond och strukturerade finansieringstransaktio-
ner. Dessa kommer att fortsätta att backas upp med 
särskilda reserver.

Formeln för att beräkna det maximala finansierings-
beloppet som kan beviljas av banken i förhållande 
till det tecknade kapitalet (nyckeltalet) har omar-
betats. Tillhandahållandet av tekniska tjänster vid 
projektförberedelser på ett tidigt stadium eller ge-
nomförande av projekt i senare led, omnämns nu ut-
tryckligen i stadgan.
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Bankens råd består av ministrar som utses 
av de respektive 27 medlemsstaterna, i regel finans-
ministrarna. Bankens råd fastställer riktlinjerna för 
kreditpolitiken, godkänner balans- och resultaträk-
ningarna och årsredovisningen, beslutar om ban-
kens deltagande i finansiering utanför Europeiska 
unionen och om ökning av kapitalet. Rådet utser 
dessutom medlemmarna i styrelsen, direktionen och 
revisionskommittén.

EIB:s stadgeenliga organ

Styrelsen har exklusiv befogenhet att beslu-
ta om att bevilja finansiering, särskilt i form av lån 
och garantier samt om upplåning. Förutom att kon-
trollera att banken förvaltas enligt sunda principer, 
ansvarar styrelsen för att bankens förvaltning över-
ensstämmer med fördragen och stadgan samt med 
de allmänna riktlinjer som bankens råd har fastställt. 
Styrelseledamöterna nomineras av medlemsstater-
na och utnämns av bankens råd för en femårsperi-
od, som kan förnyas, och de är ansvariga endast inför 
banken.
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Styrelsen består av 28 ledamöter, där de 27 med-
lemsstaterna respektive Europeiska kommissionen 
har vardera nominerat en ledamot. Antalet supple-
anter är 18, vilket innebär att ansvarsområdena kom-
mer att omgrupperas mellan staterna.

För att utvidga den tillgängliga fackkunskapen på 
vissa områden i styrelsen, kan styrelsen adjungera 
6 experter (3 som ledamöter och 3 som suppleanter) 
i sin roll som rådgivare utan rösträtt.

Om inte annat föreskrivs i stadgan skall besluten fat-
tas med majoritet som utgör minst en tredjedel av de 
röstberättigade ledamöterna och som representerar 
minst 50 % av det tecknade kapitalet.

Kapital: Medlemsstaternas andel av bankens ka-
pital har beräknats efter varje medlemsstats ekono-
miska vikt i Europeiska unionen (uttryckt i BNP) vid 
deras anslutning till Europeiska unionen. I enlighet 
med stadgan får bankens utestående lån och garan-
tier uppgå till högst motsvarande två och en halv 
gånger sitt kapital, reserverna, de provisioner som 
inte använts samt överskottet i resultaträkningen. 
Det sammanlagda beloppet för de berörda posterna 
ska beräknas efter avdrag med ett belopp motsva-
rande det tecknade kapitalet, oavsett om det har in-
betalats eller inte, med avseende på varje deltagande 
från bankens sida.

Den 1 april 2009 uppgår bankens tecknade kapital till 
mer än 232 miljarder euro.

Revisionskommittén är ett obe-
roende organ, som lyder direkt under bankens 
råd, och ansvarar för revisionen av bankens rä-
kenskaper och kontrollerar om bankens verk-
samhet följer bästa bankpraxis. Revisionskom-
mittén ska varje år undersöka om bankens 
verksamhet bedrivits enligt gällande regler 
och om räkenskaperna förts i föreskriven ord-
ning. När styrelsen godkänt årsredovisning-
en avger revisionskommittén sina utlåtanden. 
Rapporterna från revisionskommittén gällan-
de resultatet av dess arbete under det gångna 
året sänds till rådet tillsammans med styrelsens 
årsredovisning.

Revisionskommittén består av sex ledamöter, 
som utses på ett treårigt mandat av bankens råd.

Revisionskommittén

Bestämmelserna som styr bankens organ finns angivna i bankens stadgar och interna arbetsordning. Sammansättningen av EIB:s stadgeenliga organ,  
CV för medlemmarna samt ytterligare information om ersättningsformer uppdateras och publiceras regelbundet på EIB:s hemsida: www.eib.org.
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Direktionen är bankens permanenta verkställande organ och har nio med-
lemmar. Direktionen ansvarar för bankens löpande arbete under presidentens ledning 
och styrelsens överinseende och förbereder styrelsens beslut som direktionen sedan 
verkställer. Ordförandeskapet i direktionen utövas av bankens president. Direktions-
medlemmarna är endast ansvariga inför banken. De utses av bankens råd på förslag 
från styrelsen för en period av sex år, som kan förnyas.

I enlighet med bankens stadgar är presidenten även ordförande i styrelsen.

2

1. Philippe MAYSTADT   2. Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ   3. Simon BROOKS   4. Carlos DA SILVA COSTA   5. Matthias KOLLATZ-AHNEN    
6. Eva SREJBEROVÁ  7. Marta GAJĘCKA   8. Dario SCANNAPIECO   9. Plutarchos SAKELLARIS

61

3

7

4

8

5

9

Bankens direktion



Verksamhetsberättelse och rapport om företagsansvar 61 EIB-gruppen

1 Philippe MAYSTADT President
➾ Övergripande strategi 
➾ Institutionella frågor, kontakter med  andra internationella finansinstitut
➾ Kontakter med generalinspektören, styrekonomen och chefen för avdelningen för tillsynsfrågor
➾ Personalresurser
➾ Internkommunikation
➾ Politik för lika möjligheter: Ordförande i den gemensamma kommittén för lika möjligheter 
➾ EIF:s styrelseordförande
➾ Ordförande i budgetkommittén

Bankens direktion och medlemmarnas ansvarsområden (Situationen den 1 maj 2010)

2 Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Vicepresident
➾  Finansieringsverksamhet i Frankrike och partnerländerna 

i Medelhavsområdet
➾ Extern kommunikation
➾ Öppenhet och informationspolitik
➾ Kontakter med icke-statliga organisationer

3 Simon BROOKS Vicepresident
➾  Finansieringsverksamhet i Förenade kungariket och 

Nederländerna
➾ Miljöskydd
➾  Internrevision och externrevision och kontakter med 

revisionskommittén
➾ Compliance
➾ Kontakter med Europeiska revisionsrätten
➾  Kontakter med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 

(OLAF) och Europeiska ombudsmannen
➾ Byggnader, arbetsmiljö och logistik 

4 Carlos DA SILVA COSTA Vicepresident
➾  Finansieringsverksamhet i Spanien, Portugal, Belgien och 

Luxemburg samt i Latinamerika och Asien
➾ Juridiska aspekter på transaktioner och produkter
➾ Upplåning
➾ Ordförande i konstkommittén

5 Matthias KOLLATZ-AHNEN Vicepresident
➾  Finansieringsverksamhet i Tyskland, Österrike, Rumänien 

samt Kroatien och Turkiet
➾ Finansiering av små och medelstora företag
➾ Ekonomisk och social sammanhållning: konvergens
➾ Finansieringsmekanismerna JASPERS och JESSICA
➾ Omstrukturering av lån
➾ Ledamot i EIF:s styrelse
➾ Ledamot i anslagskommittén
➾ Ledamot i konstkommittén

6 Eva STREJBER Vicepresident
➾  Finansieringsverksamhet i Finland, Sverige, Estland, Lettland, 

Litauen, grannländerna i öst, i Efta-länderna och i länderna i 
Centralasien 

➾ Kunskapsstyrd ekonomi
➾ Uppföljande projektutvärdering av transaktioner
➾ Informationsteknologi
➾ Ordförande i anslagskommittén

7 Marta GAJĘCKA Vicepresident
➾  Finansieringsverksamhet i Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, 

Slovenien och Bulgarien
➾ Transeuropeiska transport- och energinät
➾ Företagets sociala ansvar
➾ Viceledamot i EBRD

8 Dario SCANNAPIECO Vicepresident
➾  Finansieringsverksamhet i Italien och Malta samt länderna 

på västra Balkan
➾ Riskhantering
➾ Planering och budget
➾ Kostnadseffekt
➾ Ledamot i EBRD:s styrelse

9 Plutarchos SAKELLARIS Vicepresident
➾  Finansieringsverksamhet i Grekland, Danmark, Irland i  

AVS-länderna och Sydafrika
➾ Energifrågor
➾ Sektoriella, ekonomiska och finansiella studier
➾ Implementering av Basel II
➾ Bokföring
➾ Ledamot i konstkommittén
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Organisationsplan 

Generalsekretariatet och rättsfrågor

 Alfonso QUEREJETA
 Generalsekreterare och generaldirektör för rättsfrågor

u Interinstitutionella frågor
 Dominique de CRAYENCOUR Direktör

u Institutionella juridiska frågor och finansiella frågor
 Nicola BARR Direktör

u Operativa juridiska frågor
 Gerhard HÜTZ Biträdande generaldirektör för rättsfrågor

Generaldirektorat – Strategi

 Rémy JACOB
 Generaldirektör 
 Styrekonom och direktör för informationssystem

u Strategi och administrativ kontroll
 Jürgen MOEHRKE Direktör

u Kommunikation
 Constance KANN Talesman och direktör

u Informationsteknik
 Derek BARWISE Direktör

u Byggnader, logistik och dokumentation
 Patricia TIBBELS Direktör

Direktoratet för finansiering i Europeiska unionen och 
kandidatländerna

 Pierluigi GILIBERT
 Generaldirektör

u Nya produkter och särskilda transaktioner
 Thomas BARRETT Direktör

u Västeuropa
 Laurent de MAUTORT Direktör

u Spanien, Portugal
 Carlos GUILLE Direktör

u Centraleuropa
 Joachim LINK Direktör

u Adriatiska havet
 Romualdo MASSA BERNUCCI Direktör

u Sydöstra Europa
 Jean-Christophe LALOUX Direktör

u Östersjöområdet
 Tilman SEIBERT Direktör

Direktoratet för finansiering utanför Europeiska unionen och i 
kandidatländerna

 Martin CURWEN
 Generaldirektör

u Grannländer och partnerländer i Europa
 Claudio CORTESE Direktör

u Afrika, Västindien, Stillahavsområdet (investeringsanslaget)
 Patrick WALSH Direktör

u Latinamerika och Asien
 Francisco de PAULA COELHO Direktör

Direktoratet för förvaltning och omstrukturering av transaktioner

 Klaus TRÖMEL
 Direktör

Direktoratet för finanser

 Bertrand de MAZIÈRES
 Generaldirektör

u Kapitalmarknader
 Barbara BARGAGLI PETRUCCI Direktör

u Finansförvaltning
 Anneli PESHKOFF Direktör

u Planering och genomförande av transaktioner
 Heinz OLBERS Direktör

Direktoratet för projekt

 Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
 Generaldirektör

u Innovation och konkurrenskraft
 Constantin CHRISTOFIDIS Direktör

u Transport och energi
 Christopher HURST Direktör

u Konvergens och miljö
 Guy CLAUSSE Direktör

u JASPERS
 Agustín AURÍA Direktör

Direktoratet för riskhantering

 Per JEDEFORS
 Generaldirektör (tf.)

u Kreditrisker
 Per JEDEFORS Direktör

u Finansiella och operationella risker
 Alain GODARD Direktör

Generalinspektion

 Jan Willem van der KAAIJ
 Generalinspektör

EIB-gruppens compliance-funktion

 Matthias MAERTENS
 Chief Compliance Officer

Personalresurser

 Michel GRILLI
 Direktör

(Situationen den 1 maj 2010)

Sammansättningen av bankens organ, generaldirektörernas och de ansvarigas curriculum 
vitae samt ytterligare information gällande lönebestämmelser för hela bankens personal 
uppdateras regelbundet på EIB:s webbplats: www.eib.org
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EIF leds och administreras av följande tre organ:

➾  Fondstämman med alla aktieägare (EIB, Europeis-
ka unionen, 30 finansinstitut), som sammanträder 
minst en gång per år.

➾  Styrelsen, som består av sju ledamöter och 
sju suppleanter, fattar beslut som rör fondens 
åtgärder.

➾  Verkställande direktören, som är ansvarig för att 
fonden förvaltas i enlighet med bestämmelserna 
i stadgan och med de riktlinjer och principer som 
antagits av styrelsen.

EIF:s räkenskaper kontrolleras av revisionsrådet som 
består av tre revisorer, som utses av fondstämman 
och av oberoende revisorer.

Närmare upplysningar om EIF:s stadgeenliga organ (sammansättning, medlemmarnas curriculum vitae och lönebestämmelser för dessa) samt personal 
(sammansättning, generaldirektörens och direktörernas curriculum vitae samt personalens lön) framgår av EIF:s webbplats: www.eif.org, som uppdateras 
regelbundet.

Verkställande direktör
Richard PELLY

Biträdande verkställande direktör
Jean-Marie MAGNETTE

Sekreterare
Maria LEANDER

Direktör, transaktionshantering och 
relationsstyrning
John A. HOLLOWAY

Direktör, mandatförvaltning, 
produktutveckling och inkubation
Marc SCHUBLIN

EIF:s ledning (situationen den 12 april 2010)

EIF:s stadgeenliga organ

EIF:s ledning
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EIB-gruppens adresser

Europeiska investeringsfonden

96, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2968 Luxemburg
3 (+352) 42 66 88 1      5 (+352) 42 66 88 200
www.eif.org - U info@eif.org

Europeiska investeringsbanken

98-100, boulevard Konrad Adenauer  –  L-2950 Luxemburg
3 (+352) 43 79 – 1      5 (+352) 43 77 04
www.eib.org - U info@eib.org

EIB vill tacka följande upphovsmän och leverantörer för fotografierna i rapporten:

Omslag, s.10, s.34 RFF / CAPA / William Daniels (TOMA), s.8 France Lisi, s.9 Renault Design Twizzy, s.12 France STMicroelectronics, 
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Wicker (PHOTUR), s.21 Tramway de Nancy   - Didier Cocatrix, photographe, s.26 Germasolar, s.35 Gare de Lyon Part-Dieu / RFF / 
Christophe Recoura, s.46 © Europeiska gemenskapen 2009 s.52 OCDE Photo: Benjamin Renout, s. 56: © Council of the EU

Layout: EIB:s grafiska verkstad

Tryckt av Jouve på MagnoSatin papper med tryckfärg baserad på vegetabiliska oljor. Pappret följer Forest Stewardship

Councils (FSC) bestämmelser och består av 100 % nyfiber (varav minst 50 % från välskötta skogar)

Vi hänvisar till bankens webbplats för en förteckning över externa 
kontor: www.eib.org
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