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EIB-Gruppens årsberetning 2010 består af fire separate dele:
•	 	Aktivitetsberetningen, der præsenterer EIB-Gruppens aktivitet i 

det forløbne år og udsigterne for fremtiden;
•	 	Den finansielle beretning, der indeholder EIB’s, EIB-Gruppens 

(ifølge IFRS og EU-direktiver) og EIF’s årsregnskaber med forkla-
rende bilag;

•	 	Den statistiske beretning med fortegnelsen over EIB-finansierede 
projekter og EIB’s låntagning i 2010 samt fortegnelsen over EIF’s 
projekter. Dertil kommer oversigtstabeller for regnskabsåret og 
de fem seneste år;

•	 	Beretningen om virksomhedsansvar med detaljerede oplysnin-
ger om praksis for virksomhedsansvar.

Årsberetningen foreligger ligeledes på Bankens netsted  
www.eib.org/report.

Årsberetning 2010

Aktivitetsberetning
Del 1

Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe • Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe • Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe • Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe



Aktivitetsberetning2EIB-Gruppen

Nøgleresultater 2010 3

Meddelelse fra formanden 4

Fremme af økonomisk vækst og jobvækst 6

➾  Understøttelse af EU’s konvergensregioner 9
➾  Finansiering af små og mellemstore virksomheder 12
➾  Opbygning af det indre markeds infrastruktur 15
➾  Fremme af innovation 17
➾  Sikring af en sikker og konkurrencedygtig energiforsyning 20

Støtte til klimatiltag 22

➾  Investering i vedvarende energi og energieffektivitet 25
➾  CO

2
-finansiering og -oplagring 27

➾  Byer gøres bæredygtige 30
➾  Tilpasning til klimaforandringer 33

Globalt samarbejde 34

Fælles indsats med Europa-Kommissionen og  
andre internationale finansieringsinstitutioner 42

En ansvarlig institution 46

EIB’s kapitalforretninger og  
låntagningsaktiviteter 2010 50

Virksomhedsledelse i EIB 54

➾  EIB’s vedtægtsmæssige organer 55
➾  EIF’s vedtægtsmæssige organer 57
➾  EIB’s direktion 58

In
dh

ol
d



Aktivitetsberetning 3 EIB-Gruppen

✓   EIB’s samlede långivning nåede op på 72 mia. EUR i 2010 

– 63 mia. EUR i den Europæiske Union og 9 mia. EUR uden for den 

Europæiske Union.

✓   EIB finansierede i 2010 460 store projekter i 72 lande 

✓   Långivning til klimatiltag i den Europæiske Union steg betydeligt til 

19 mia. EUR, og udgjorde 30% af Bankens långivning i EU.

✓   I 2010 afsluttede EIB leveringen af en  

EU-genopretningspakke på 61 mia. EUR  

– 11 mia. EUR mere end oprindeligt planlagt.

✓   I 2010 modtog 115 000 små og mellemstore virksomheder  

finansiering fra EIB-Gruppen.

✓   Finansieringen af de konvergensregioner i EU, der var hårdest ramt 

af den økonomiske og finansielle krise, nåede op på 26 mia. 
EUR i 2010.

✓   EIB rejste 67 mia. EUR på de globale obligationsmarkeder.

Nøgleresultater 2010
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borgere, der har gennemført en videregående ud-
dannelse, forskning med henblik på at skubbe te-
knologigrænsen og innovation, som skal spredes 
hurtigere i hele økonomien.

EIB er parat til at yde et væsentligt bidrag til gennem-
førelsen af denne strategi. I 2010 finansierede EIB pro-
jekter inden for uddannelsessektoren med over 4 mia. 
EUR og projekter inden for forskning, udvikling og in-
novation med over 7 mia. EUR.  Banken påtænker at 
øge sin finansiering på disse områder, da en styrkelse 
af "videntrekanten" ikke alene har en positiv effekt på 
konkurrenceevnen, men også er vigtig for bekæm-
pelsen af fattigdom og social udstødelse. Med dette 
mål for øje agter EIB at fortsætte oprettelsen af fælles fi-
nansieringsinstrumenter sammen med Kommissionen, 
f.eks. gennem finansieringsordningen med risikodeling 
rettet mod forskning. Instrumenter som disse gearer EU-
budgettet, idet der ydes støtte til en større mængde in-
vesteringer med det samme budgetbeløb. Samtidig be-
laster de EIB's kapital mindre, idet EIB med det samme 
kapitalbeløb kan yde et større omfang af lån2. Det står 
helt klart, at EIB kan bidrage langt mere effektivt til Eu-
ropa 2020-strategien, når det er baseret på et pragma-
tisk (dvs. ikke bureaukratisk) samarbejde med Europa-
Kommissionen og andre finansielle institutioner3.

➾  "Europa 2020"

Som modsvar på den finansielle, og senere økon-
omiske, krise, der brød ud i 2008, vedtog de eu-
ropæiske lande nogle kortsigtede nødforanstaltnin-
ger i form af diverse nationale planer for at redde 
bankerne og derefter stimulere det økonomiske 
genopsving. Disse nationale planer blev støttet af 
den europæiske økonomiske genopretningsplan, 
som Det Europæiske Råd vedtog i december 2008. 
EIB bidrog ved at øge sin långivning fra 48 mia. EUR 
i 2007 til 79 mia. EUR i 2009 og lede de finansielle mi-
dler, som hermed blev tilført realøkonomien, ind i de 
sektorer, som Rådet havde udpeget som prioriterede 
sektorer, især SMV.

Efter dette kortsigtede modsvar, som afværgede de 
største farer, er tiden nu inde til mere langsigtede 
foranstaltninger. De kommer i form af Europa 2020-
strategien med en samlet iværksættelse af reformer 
og investeringer, der tager sigte på at øge den eu-
ropæiske økonomis vækstpotentiale og skabe intel-
ligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Det afgørende 
element består i forøgelsen af beskæftigelse og 
produktivitet på grundlag af "videntrekanten", dvs. 
uddannelse, især med henblik på at øge andelen af 

Meddelelse fra formanden

1  Se http://www.eib.org/about/publications/operational-plan-2011-2013.htm
2   Tallene for forretningerne inden for finansieringsordningen med risikodeling illustrerer denne dobbelte effekt. Ved udgangen af 2010 gjorde et bidrag 

på 390 mio. EUR fra EU-budgettet og en bevilling på 772 mio. EUR fra EIB's kapital det muligt for EIB at yde lån inden for finansieringsordningen med 
risikodeling på 6,3 mia. EUR til forskningsprojekter på i alt 16,2 mia. EUR.

3   Se side 42.

Med forretningsplanen for 2011-20131, som EIB's 
bestyrelse vedtog i december 2010, blev der ud-
stukket tre hovedretningslinjer for Bankens virk-
somhed. I de kommende år vil denne således 
være baseret på tre hovedområder, nemlig gen-
nemførelse af Europa 2020-strategien, bekæm-
pelse af klimaforandringer og støtte til Den Eu-
ropæiske Unions udenrigspolitik.
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➾  Bekæmpelse af klimaforandringer

Bekæmpelse af klimaforandringer og deres til tider 
dramatiske konsekvenser er blevet et af EU's, og der-
for også EIB's, prioriterede områder. Atomulykken i 
Fukushima og de bekymringer, den har medført, øger 
behovet for massive investeringer i energibesparelser, 
vedvarende energi og ny energiteknologi.

I 2010 beløb EIB's udlån til projekter, der bidrager di-
rekte til at nedbringe drivhusgasemissioner4, sig til 
20,5 mia. EUR eller næsten 30 % af Bankens samlede 
långivning. Heraf udgjorde lån til projekter inden for 
vedvarende energi 6,2 mia. EUR, som især gik til sol- 
og vindenergiprojekter. Lån til projekter inden for en-
ergieffektivitet beløb sig til 2,3 mia. EUR i 2010 og 
forventes at stige i de kommende år. Der er stadig et 
meget stort potentiale for energibesparelser, især in-
den for offentlige bygninger og boliger i mange eu-
ropæiske byer og storbyer. Hvad angår investeringer 
med henblik på udvikling af bytransport og reduk-
tion af forureningen fra private transportmidler, yd-
ede EIB i 2010 lån på omkring 7,9 mia. EUR til finan-
siering af disse.

Samtidig har EIB indtaget en førerposition med hen-
syn til udviklingen af en metode til en mere nøjag-
tig vurdering af CO

2
-fodsporene fra alle de projekter, 

Banken finansierer. Dette er kompliceret på grund 
af tekniske vanskeligheder, men denne særlige ind-
sats vidner om vores vilje til at gøre bekæmpelsen af 
klimaforandringer til et særligt prioriteret område i 
vores fremtidige virksomhed.

➾  Den Europæiske Unions udenrigspolitik

Ingen politisk magt kan være til stede på den inter-
nationale scene uden finansiel støtte. Det har Kina 
indset og iværksætter derfor finansielle forretninger 
i hele verden til støtte for sine udenrigspolitiske mål-
sætninger. Hvis Den Europæiske Union virkelig øn-

sker at udvikle en udenrigspolitik, som har en indfly-
delse i hele verden, er den også nødt til at have en 
finansiel gren. Hvis Unionen ønsker det, kan EIB være 
dens finansielle gren.

Dette er en af hovedkonklusionerne i Camdessus-
rapporten om EIB's eksterne mandat5. Det vil vise 
sig, om medlemsstaterne, som også er EIB's ejere, 
vil følge denne henstilling og træffe et klart valg i 
forbindelse med forberedelserne af de finansielle 
overslag 2014-2020. Dette vil kræve et tæt samar-
bejde mellem Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
og EIB's afdelinger for forretninger uden for EU samt 
en øget koordinering med de øvrige internationale 
og nationale finansielle institutioner.

I disse første årtier af det 21. århundrede står Den 
Europæiske Union over for adskillige udfordringer. I 
forbindelse med nogle af dem skal Unionen kunne 
sætte sin lid til EIB og Bankens kvalificerede person-
ale, finansielle styrke, tekniske ekspertise og gode 
forvaltning.

Philippe Maystadt

4  For at komme ind under denne kategori skal et projekt reducere emissionerne med mindst 20 %.
5   Med henblik på en gennemgang af det eksterne mandat besluttede Økofin-Rådet at oprette en ekspertgruppe med Michel Camdessus som formand, 

som fik til opgave at udarbejde henstillinger til Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet. Rapporten forelå den 9. februar 2010. 

   Se http://www.eib.org/about/documents/mtr-external-mandate-report-steering-committee.htm



Fremme af økonomisk 
vækst og jobvækst
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Der blev indgået finansieringsaftaler med kunder 
på i alt 71,8 mia. EUR sammenlignet med det re-
kordhøje niveau på 79 mia. EUR i 2009, da krisen 
var værst. Udbetalinger steg fra 54 mia. EUR for det 
foregående år til 58,7 mia. EUR.

Idet markedsforholdene var forbedret for store 
virksomheder og modparter fra banksektoren, be-
gyndte behovet for EIB’s traditionelle långivnings-
forretninger at falde, da disse kunder havde lettere 
ved at optage lån på kredit- og kapitalmarkeder-
ne og ikke længere var afhængige af EIB i samme 
omfang. Derfor er EIB begyndt at målrette sine fi-
nansieringsforretninger i forhold til, hvor disse for-
ventes at have den største indvirkning på den øko-
nomiske vækst.

Långivning til projekter med højere risiko og ud-
bytte inden for områder som forskning, udvik-
ling af en bæredygtig infrastruktur og innova-
tion har den største indflydelse på økonomiens 
vækstpotentiale.

EIB’s långivningsstrategi i de kommende år vil blive 
tilpasset målene for Europa 2020-strategien samt 
behovet for klimatiltag (behandles i et separat ka-
pitel). Banken fortsætter sit samarbejde med Euro-
pa-Kommissionen om at udvikle innovative finan-
sielle instrumenter inden for disse to områder.

I 2010 afsluttede EIB med succes sin toårs-plan for 
bekæmpelse af krisen og vendte efterhånden tilbage 
til de samme långivningsniveauer som før krisen.

Bæredygtig vækst indebærer frem-
me af en økonomi, der er mere res-
sourceeffektiv, mere grøn og mere 
konkurrencedygtig

Forskning og udvikling inden for en ny generation af flymotorer, Frankrig
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Europa 2020-strategien

Efter den europæiske genopretningsplan, der førte 
den Europæiske Union gennem krisen, skal Europa 
2020-strategien, som blev godkendt af det Euro-
pæiske Råd i 2010, sikre job og vækst fremover. 
Strategien lægger vægt på investering i områder, 
der fremmer intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst. Intelligent vækst indebærer udvikling af en 
økonomi, der er baseret på viden og innovation. 
Bæredygtig vækst indebærer fremme af en øko-
nomi, der er mere ressourceeffektiv, mere grøn og 
mere konkurrencedygtig. Inklusiv vækst indebærer 
fremme af en økonomi med høj beskæftigelse, der 
sikrer økonomisk, social og regional samhørighed.

Europa 2020-strategien fokuserer på fem hoved-
områder: beskæftigelse; forskning og innovation; 
klima og energi; uddannelse samt bekæmpelse af 

fattigdom. Målene er indbyrdes forbundne. Bedre 
uddannelse fremmer beskæftigelsesegnetheden, 
og øget beskæftigelse mindsker fattigdommen. 
Større kapacitet inden for forskning og udvikling 
samt innovation på tværs af alle økonomiske sek-
torer kombineret med øget ressourceeffektivitet 
forbedrer konkurrenceevnen og skaber flere job. 
Investering i renere teknologi fremmer miljøet, bi-
drager til bekæmpelse af klimaforandringer og 
skaber nye forretnings- og jobmuligheder. EIB spil-
ler en rolle inden for alle disse områder.

Der blev i 2010 dannet en særlig ekspertgruppe i 
EIB til fremme af Europa 2020. Gruppen fokuserer 
på, hvordan Banken bedst muligt kan koordinere 
og støtte investeringer i projekter inden for trans-
port, forskning, udvikling og innovation, energi og 
klima samt samhørighed og konvergens.

STMicroelectronics: operatør i rentrum, Frankrig
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Understøttelse af EU’s 
konvergensregioner

Støtten til konvergensregionerne lå fortsat højt 
med 41 % af den samlede långivning i EU. I løbet 
af året var usædvanlig store lån ifølge strukturpro-
grammer med til at sikre fortsatte offentlige inve-
steringer i visse medlemsstater.

Lån ifølge strukturprogrammer er rammelån, der fi-
nansierer en del af bidraget fra de nationale bud-
getter til investeringer i en række prioriterede 

projekter, som understøttes af tilskud fra den Euro-
pæiske Unions strukturfonde. Under krisen har det 
været vanskeligt for visse medlemsstater at finan-
siere deres eget bidrag med risiko for, at investe-
ringer, der kan øge bruttonationalproduktet i disse 
lande, ikke kan gennemføres. EIB’s præfinansiering 
af landenes bidrag har derfor endnu større betyd-
ning, da den stabiliserer investeringen og bidrager 
til genopretning og vækst.

I 2010 ydede EIB lån på 25,9 mia. EUR til støt-
te af de konvergensregioner i den Europæiske 
Union, som er hårdest ramt af den økonomiske 
og finansielle krise. Berlins lufthavn, Tyskland
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Konvergens i EU

Indgåede aftaler i 2010 fordelt på sektorer

I alt

Beløb 
(mio. EUR) %

Kommunikationsinfrastruktur 8 099 36

Energi 4 718 21

Byudvikling 2 020 9

Vand, kloakering, renovation 999 4

Uddannelse og sundhed 3 158 14

Industri 1 302 6

Tjenesteydelser 1 850 8

Landbrug, fiskeri, skovbrug 130 1

Individuelle lån i alt 22 276 100

Kreditlinjer i konvergensregioner 3 620

Samlede udlån 25 897

Lånet ifølge strukturprogrammer til den græske re-
gering på 2 mia. EUR var det største EIB-lån nogen-
sinde i Grækenland. Formålet er at fremme den øko-
nomiske genopretning og fremskynde overgangen 
til en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i over-
ensstemmelse med Europa 2020-strategien. Der blev 
allerede udbetalt 500 mio. EUR i 2010. På kort sigt 
mindsker lånet risikoen for, at investeringer i vigtig 
infrastruktur og regionale aktiver udsættes. Midlerne 
vil blive anvendt til støtte af investering i jernbaner, 
beskyttelse af miljøet, energieffektivitet og vedva-
rende energi, vand, renovation, forskning og udvik-
ling samt informations- og kommunikationsteknolo-
gi. EIB-lån i Grækenland udgjorde 3,1 mia. EUR i 2010 
sammenlignet med 1,6 mia. EUR det foregående år.

Ud af Bankens lån på 1,5 mia. EUR til Portugal blev 
der udbetalt en første tranche på 450 mio. EUR i 2010. 
Midlerne blev anvendt til støtte af offentlige investe-
ringer inden for en bred vifte af sektorer, herunder 
transport, informations- og kommunikationsteknolo-
gi, vand, renovation, energieffektivitet og vedvaren-
de energi. Den samlede EIB-finansiering i Portugal 
nåede op på 3,4 mia. EUR (3,7 mia. EUR i 2009).

Den polske regering modtog også et rammelån på 
2 mia. EUR, som historisk set var det største EIB-lån, 
der er ydet i Central- og Østeuropa. EIB’s långivning 
i Polen er den største blandt de lande, der blev med-
lemmer af den Europæiske Union i eller efter 2004, 
og har vist en betydelig opadgående tendens i de 
senere år. I 2010 steg lån til kunder inden for en lang 
række offentlige og private sektorer til 5,6 mia. EUR 
i forhold til 4,8 mia. EUR i 2009, hvilket allerede var 
70 % højere end det foregående år. I løbet af de sid-
ste fem år (2006-2010) har EIB’s samlede långivning i 
Polen beløbet sig til 17,5 mia. EUR.

Udsædvanlig store EIB-lån var med til 
at sikre fortsatte offentlige investerin-
ger i visse medlemsstater
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Der blev også ydet rammelån til andre EU-konver-
genslande, herunder Cypern, Tjekkiet, Ungarn og 
Slovakiet. EIB’s rammelån udgjorde 11,6 mia. EUR i 
2010 sammenlignet med 8,5 mia. EUR i 2009, hvil-
ket afspejler den hurtige stigning i anvendelsen af 
dette finansielle produkt.

Teknisk bistand til medlemsstater

Teknisk bistand spiller en væsentlig rolle, idet den 
hjælper de 12 medlemsstater, som er tiltrådt den 
Europæiske Union siden 2004, med at forberede 
større projektfremlæggelser med henblik på at opnå 
finansieringstilskud fra EU’s struktur- og samhørig-
hedsfonde. Dette vedrører JASPERS-initiativet (Joint 

Assistance to Support Projects in European Regions), 
der siden initiativets start i 2006 har gennemført  
399 projektopgaver, forelagt 185 JASPERS-støttede 
projektansøgninger for Kommissionen og opnået 
godkendelse af 104 JASPERS-støttede projekter. Den 
samlede investeringsvolumen for gennemførte pro-
jektopgaver overstiger nu 40 mia. EUR. JASPERS for-
bereder sig på programmeringsperioden for struk-
turfondene 2014-2020 for at sikre en hurtig start.

JASPERS’ tekniske bistand ydes uden vederlag og 
har til formål at sikre bedre og hurtigere udnyttelse 
af de disponible midler. JASPERS administreres af 
EIB med hovedkontor i Luxembourg og lokale re-
præsentationer i Bukarest, Warszawa og Wien og er 
et fælles initiativ med Europa-Kommissionen, EBGU 
og den tyske Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

  JASPERS – Joint Assistance to Support Projects in European Regions  
(EIB, Europa-Kommissionen, Den europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling 
og KfW Bankengruppe);

  JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas  
(EIB, Europa-Kommissionen og Europarådets Udviklingsbank);

  JEREMIE – Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises initiative  
(EIF, Europa-Kommissionen);

  JASMINE – Joint Action to Support Micro-Finance Institutions in Europe  
(EIF, Europa-Kommissionen).

Athens sporveje, Grækenland
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Finansiering af små og mellemstore 
virksomheder

I 2010 støttede EIB-Gruppen omkring 115 000 SMV gennem 
formidlere. EIB bidrog med 10,0 mia. EUR i kreditlinjer til vide-
reudlån til SMV, mens EIF ydede garantier og risikovillig kapi-
tal til SMV på i alt 2,8 mia. EUR.

For EIB skal tallene for 2010 sammenlignes med 
det rekordhøje niveau på 12,7 mia. EUR i 2009, da 
krisen var værst.

Større EIB-støtte til små og mellemstore virksomhe-
der (SMV) var et af elementerne i Bankens støtte til 
økonomisk vækst og jobvækst ifølge den europæi-
ske økonomiske genopretningsplan. Planen blev i 
december 2008 godkendt af Økofin-Rådet, der be-
står af medlemsstaternes finansministre. Økofin-
Rådets målsætning fra december 2008 om at yde 
lån til SMV på 30 mia. EUR mellem 2008-2011 blev 
nået et helt år tidligere end planlagt.

Virkningen af den øgede långivning til SMV var 
bred og ligeligt fordelt. Mere end 63 000 SMV i EU 
fik gavn af EIB’s kreditlinjer i 2010. En af betingel-
serne for formidlere af EIB-kreditlinjer er, at hver 
euro, som Banken yder, som minimum skal mat-
ches af formidleren. Dermed fordobles det beløb, 
som er til rådighed for SMV. Formidlere er også for-
pligtet til at overføre EIB’s fordelagtige betingelser 
med hensyn til pris til SMV’erne. Ved årets udgang 
havde EIB kreditlinjer hos mere end 170 finansielle 
formidlere i 24 af de 27 medlemsstater.

Under krisen ydede EIB en særlig indsats for at hjæl-
pe SMV i medlemsstaterne i Central- og Østeuropa 
(hvor indgåede aftaler i 2010 lå tæt på niveauet for 
2009) og i kandidatlandene og de potentielle kandi-
datlande. Mens EIB fortsatte det normale tætte sam-
arbejde med lokale banker, som havde problemer 
på grund af forringelsen af deres låneporteføljer, 
sluttede Banken sig også til EBGU og Verdensbank-
gruppen i 2009 i den fælles handlingsplan for inter-
nationale finansielle institutioner om at øge støtten 
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til SMV i Central- og Østeuropa til 24,5 mia. EUR i 
2009-2010. Inden for denne ramme forpligtede Ban-
ken sig til at fordoble de midler, som den normalt 
stiller til rådighed, til i alt 11 mia. EUR ved udgangen 
af 2010 – et mål, der blev nået langt tidligere på året. 
EIB’s långivning ifølge den fælles handlingsplan be-
løb sig til 14 mia. EUR i slutningen af 2010, hvilket er 
25 % mere end oprindeligt planlagt.

Ny lånesammensætning for mid  
cap-virksomheder

Sideløbende ajourførte EIB sin långivning gennem 
formidlere til mid cap-virksomheder. Mid cap-virk-
somheder, som er større end SMV og beskæftiger 
under 3 000 medarbejdere, mangler stadig bred ad-
gang til alle erhvervsmæssige finansielle instrumen-
ter. Finanskrisen havde en øjeblikkelig og betydelig 
indvirkning på den finansiering, der var til rådighed 
for mid cap-virksomheder, på stort set den samme 
måde, som krisen påvirkede SMV. Forretningsban-
ker – ofte den vigtigste eller eneste kilde til finansie-
ring af mid cap-virksomheder – strammede kredit-
standarden og øgede spændene. Der var risiko for, 
at kreditstramningen ville afholde mid cap-virksom-
heder fra at foretage nye investeringer og dermed 
bremse den økonomiske genopretning i Europa.

På baggrund af erfaringerne med SMV-finansiering 
gennemgik EIB lånene til mid cap-virksomhederne  
– en låneordning gennem formidlere dannet i 2003 –  
med henblik på at øge støtten i 2010. Lånene til mid 
cap-virksomheder var tiltænkt investeringer på op 
til 50 mio. EUR, som typisk var for små til at berettige 
et direkte EIB-lån, men hvor størrelsen af den inve-
sterende mid cap-virksomhed og af investeringen 
ikke berettigede den til EIB’s SMV-finansiering. For 
projekter med omkostninger på op til 25 mio. EUR 
har Banken nu tilpasset sine procedurer, så de er på 
linje med procedurerne for mindre lån til SMV, mens 
projekter med omkostninger på mellem 25 mio. EUR 
og 50 mio. EUR er underlagt en forenklet projektbe-
dømmelse. Dette gør sig gældende i en indledende 
prøveperiode på to år, hvor EIB forventer en betyde-
lig øget støtte til mid cap-virksomheder.

Virkningen af den øgede långivning til 
SMV var bred og ligeligt fordelt

EIB’s långivning til SMV (2007-2010)  
i den Europæiske Union`
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EIF og SMV

Den Europæiske Investeringsfond, der sammen 
med EIB udgør EIB-Gruppen, er den specialiserede 
gren for risikofinansieringer rettet mod SMV. I løbet 
af 2010 spillede EIF fortsat en nøglerolle i støtten af 
europæiske SMV efter krisen. EIF levede op til sin rol-
le som fund of funds-hovedinvestor med et rekord-
stort omfang af egenkapitalaftaler og anvendelse 
af midler på tværs af alle mandater samt fremme af 
innovation, vækst, iværksætterånd og jobskabelse. 
Adgang til finansiering blev gennem EIF’s tilvejebrin-
gelse af garantiprodukter til finansielle formidlere 
forbedret for mere end 51 000 europæiske SMV. Des-
uden bidrog EIF som garant for SMV-transaktioner 
til genopretningen af værdipapirmarkedet for SMV 
gennem indgåelsen af de første to transaktionsafta-
ler siden krisen.
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Nye instrumenter og finansiering til EIF

For at give EIF yderligere mulighed for at imøde-
komme alle forventede venturekapitalaktiviteter 
på lang sigt besluttede EIB at øge de midler, der er 
overdraget til EIF ifølge risikokapitalmandatet, med 
1 mia. EUR. De ekstra midler udgør en selvbærende 
revolverende risikokapitalfond på 5 mia. EUR, som 
primært skal anvendes til støtte af teknologidrevne 
SMV i den tidlige fase og vil fungere som katalysa-
tor med henblik på at tiltrække yderligere betyde-
lige private investeringer inden for denne sektor.

Da krisen var værst i 2009, overdrog EIB til EIF at in-
vestere 1 mia. EUR på Bankens vegne i form af en 
mezzaninordning for vækst. Mezzaninfinansiering 
er en blanding af gældsinstrumenter og egenkapi-
tal, ofte i form af mindre overordnede lån eller lån 
til konvertering til egenkapital, som er særligt vel-
egnede til små virksomheder i udvikling og med 
stort vækstpotentiale. I slutningen af 2010 – og un-
der vanskelige markedsforhold – havde EIF indgå-
et forpligtelser til omkring 224 mio. EUR i en række 
fonde. Aftalebestemmelser sikrer, at Bankens bi-
drag mindst fordobles, hvilket øger virkningen af 
EIB-Gruppens engagement betydeligt.

Efter en omhyggelig forberedelsesperiode er JE-
REMIE-programmet (Joint European Resources for 
Micro-to-Medium Enterprises) for regionaludvik-
ling fuldt ud realiseret, og de første finansieringer 
er udbetalt til lokale SMV. JEREMIE gør det muligt 
for regioner og medlemsstater at anvende tilskuds-
finansiering fra strukturfondene til at udvikle en 
lang række finansielle produkter. EIF udvidede sine 
forretningsområder og deltog i EU’s nye politiske 
initiativer, særligt den europæiske mikrofinansie-
ringsfacilitet Progress, der blev indført med hen-
blik på at lette adgangen til finansiering for mikro-
iværksættere, arbejdsløse og andre uden adgang 
til det traditionelle banksystem.

I 2010 investerede EIF over 930 mio. EUR i vækst-
fonde, der udbyder venturekapital, i Europa. Fon-
den har nu i alt forpligtelser, der beløber sig til 5,4 
mia. EUR, i over 350 fonde. EIF er en af de største 
aktører inden for privat egenkapital i Europa. Selv-
om egenkapitalinstrumenterne forbedrer adgan-
gen til kapital for SMV, er det dog lige så vigtigt at 
fokusere på deres gældsbehov ved at stille garan-
tier og securitisation til rådighed. I 2010 ydede EIF 
garantier for i alt 1,9 mia. EUR. Den samlede ude-
stående garantiportefølje udgjorde 14,7 mia. EUR i 
slutningen af 2010.

Progress: afhjælper social udstødelse med 
mikrofinansiering

Den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress 
er en facilitet, der er samfinansieret af Europa-Kom-
missionen og Den Europæiske Investeringsbank, hvor 
hver institution bidrager med 100 mio. EUR. Progress, 
der administreres af Den Europæiske Investerings-
fond, forbedrer adgangen til finansiering for visse ri-
sikogrupper, som har svært ved at opnå adgang til 
det traditionelle banksystem (f.eks. arbejdsløse, mi-
noriteter og andre med risiko for at blive socialt ud-
stødt) som selvstændig erhvervsdrivende eller mikro-
virksomhed. Progress forventes at have en betydelig 
indvirkning på bekæmpelsen af arbejdsløsheden i 
EU. Ved udgangen af 2010 var der allerede givet til-
sagn om de første 8 mio. EUR til mikrofinansierings-
institutioner. Facilitetens samlede gearing forventes 
at blive 3 til 3,5 gange højere end de midler, der er 
givet tilsagn om.
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Opbygning af det indre markeds 
infrastruktur

EIB-lån til transeuropæiske net er generelt store, da 
de støtter større investeringsprojekter. Når sådan-
ne projekter midlertidigt stilles i bero, som det har 
været tilfældet grundet den økonomiske og finan-
sielle krise, kan EIB’s tal for långivning afvige bety-
deligt fra et år til det andet. Ikke desto mindre er 
jernbaner, motorveje og vandveje fortsat afgøren-
de faktorer for det indre markeds funktion og for 
den europæiske industris og de europæiske tjene-
steydelsers konkurrenceevne.

I 2010 var EIB’s finansiering af jernbaneprojek-
ter for første gang større end investeringer i veje. 
Bankfinansiering til jernbaneprojekter nåede op på 
4,1 mia. EUR – en stigning på 30 % i forhold til 2009 
og lidt over halvdelen af den samlede långivning 
til transeuropæiske net i 2010. Vejprojekter beløb 
sig til 2,5 mia. EUR sammenlignet med 4,5 mia. EUR 
det foregående år. Højhastighedsjernbaner spillede 
en væsentlig rolle, idet der blev ydet lån på knap 
2 mia. EUR til opførelsen af højhastighedsjernbaner 
i Spanien og Portugal og til Tyrol-delen af Brenner-
forbindelsen i Østrig.

I 2010 ydede EIB lån på 7,8 mia. EUR til europæiske transportnet og yder-
ligere 235 mio. EUR til transportprojekter i Serbien, som forbindes med 
EU’s transportnet. Til sammenligning var tallet 11,2 mia. EUR for 2009.

I 2010 steg EIB’s finansiering af bæredygtig trans-
port, herunder bytransport, med 50 % til 9 mia. 
EUR i forhold til 2009. Bæredygtighed forudsæt-
ter en blanding af forskellige transportløsninger, 
og EIB prioriterer investeringer i projekter inden 
for jernbaner, indre vandveje og søtransport. Ban-

Transeuropæiske transportnet

Indgåede aftaler 2006-2010: 46 mia. EUR (mio. EUR)
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ken ydede lån på 125 mio. EUR til opførelsen af to 
nye sluser og opmudring af Valloniens indre vand-
veje. Begge projekter er placeret i den prioriterede 
transeuropæiske vandvejskorridor Rhinen/Meuse-
Main-Donau.

Privat finansiering af offentlige 
investeringer

Velfungerende infrastrukturnet er grundpillen i 
blomstrende økonomier. I EU er der et stort be-
hov for investeringer i infrastruktur i løbet af det 
kommende årti: I de ”gamle” medlemsstater skal 
en betydelig del af det eksisterende kapitalap-
parat fornyes. I de ”nye” medlemsstater er der sta-
dig behov for at øge infrastrukturnettets kapaci-
tet. Med begrænsede offentlige budgetter stiger 
den relative betydning af privat finansiering af 
infrastrukturinvesteringer.

Offentlig-private partnerskaber har spillet en væ-
sentlig rolle for investeringer i transportnet, selvom 
antallet af disse partnerskaber er faldet under kri-
sen. I offentlig-private partnerskaber samarbejder 
offentlige myndigheder og virksomheder typisk 
om at sikre finansiering, opførelse og vedligehol-
delse af infrastrukturprojekter. Hvad angår långiv-
ningens omfang, tegnede offentlig-private part-
nerskabsprojekter sig for 32 % af EIB-finansieret 
långivning til transeuropæisk transport i 2010.

EIB har en betydelig erfaring og sagkundskab in-
den for finansiering af offentlig-private partner-
skaber og har etableret det europæiske center for 
offentlig-private partnerskaber med et netværk af 
medlemmer, som nu foruden EIB og Kommissio-
nen omfatter 30 EU-lande og associerede lande 
samt mange regioner. Centret fremmer effektiv 
udveksling af erfaringer og bedste praksis, støtter 
projektforberedelse, rådgiver offentlige initiativta-
gere til prioriterede transeuropæiske netprojekter 
og har til formål at sikre yderligere finansiering af 
offentlig-private partnerskaber fremover.

EU-projektobligationer i sigte

Ideen om lanceringen af de såkaldte EU-projektob-
ligationer blev først fremsat af formanden for Kom-
missionsen, José Barroso, under hans årlige tale i 
Bruxelles i september 2010. Hovedformålet med 
dette initiativ ville være at tiltrække yderligere fi-
nansiering fra den private sektor til individuelle in-
frastrukturprojekter. Projektobligationer ville fun-
gere som katalysator med henblik på at tiltrække 
privat kapital og ville dermed ikke øge direkte of-
fentlig finansiering eller bidrage til øget statsgæld. 
De ville blive udstedt af banker og institutionelle 
investorer og blive støttet i form af kreditforøgelse 
fra EIB og Kommissionen ifølge en risikodelingsme-
kanisme. Infrastrukturaktiver er fordelagtige for in-
stitutionelle investorer som f.eks. pensionsfonde, 
da disse aktivers lange levetid er med til at bringe 
balance i fondenes langfristede gældsforpligtelser.

Projektobligationer er et af de finansielle produk-
ter, der drøftes i forbindelse med Europa 2020-stra-
tegien, og skulle de blive en fuldt udviklet del af 
EU’s redskaber til finansiering af infrastruktur, sker 
det ikke før budgetperioden 2014-2020.

Bæredygtighed kræver en blanding af 
transportløsninger, og EIB prioriterer in-
vesteringer i jernbaner
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Det begynder med uddannelse

Bedre uddannelse er grundlaget for fremtidig øko-
nomisk vækst og beskæftigelse og er et af de nøg-
leområder, som Europa 2020-strategien fokuserer 
på. EIB’s långivning dækker hele livscyklussen fra 
børnehaven, folkeskolen, gymnasiet og højere ud-
dannelse til erhvervsuddannelse og voksenuddan-
nelse. I 2010 ydede Banken lån på i alt 4,4 mia. EUR 
til uddannelsesprojekter.

I Lille, Frankrig, var et EIB-lån på 200 mio. EUR med 
til at sikre regionen 30 nye eller renoverede folke-
skoler, hvor der er nem adgang for unge med be-
grænset mobilitet, og som er udstyret med passen-
de avancerede it-faciliteter. Skolerne efterkommer 
bedste praksis for energieffektivitet og miljømæs-
sige standarder og vil i sidste ende komme 16 000 
elever til gode.

Støtte til etableringen af en konkurrencedygtig, 
videnbaseret økonomi med bæredygtig vækst er 
en af Bankens topprioriteter. EIB har siden 2000 
finansieret investeringer i forskning, udvikling 
og innovation, uddannelse samt informations- 
og kommunikationsteknologi – grundpillerne i 
videnøkonomien.

I 2010 fokuserede EIB sin långivning på ”viden-
trekanten”, som kæder uddannelse, forskning og 
udvikling sammen – alle vigtige nøgler til Euro-
pas konkurrenceevne og langsigtede økonomiske 
vækst. Styrkelse af videntrekanten har ikke blot en 
positiv indvirkning på konkurrenceevnen, men er 
også vigtig for bekæmpelsen af fattigdom, social 
udstødelse og ulighed.

Fremme af innovation

EIB har i løbet af det sidste årti opbygget 
erfaring og ekspertise inden for viden-
økonomi og har ydet lån på knap 103 
mia. EUR i perioden 2000-2010, med 17 
mia. EUR alene i 2010.

Karolinska universitetshospital, Sverige
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Belgien, Tyskland, Østrig og Frankrig. Der blev brugt 
130 mio. EUR på forbedring af it- og billedteknologi 
inden for sundhedsplejen, som hjælper hospitaler 
med at mindske omkostninger og yde sundheds-
pleje af høj kvalitet på længere sigt.

Digitale netværk

Infrastruktur inden for informations- og kommunika-
tionsteknologi styrker og fremskynder udbredelsen 
af information, viden og innovation, f.eks. gennem 
næste generation af accesnet, som fiber-til-hjem-
met (lyslederforbindelser) og mobilbredbånd. Pro-

Styrkelse af videnøkonomien er også 
vigtig for økonomisk vækst

Forskning og udvikling

EIB-lån til forskning og udvikling udgjorde 7,3 mia. 
EUR i 2010 og støttede en lang række sektorer.

Støtte til innovativ forskning og udvikling i bilindu-
strien var en del af EIB’s respons på den økonomi-
ske krise. Den europæiske facilitet for ren transport 
blev dannet i november 2008. Hovedformålet var 
at yde kortsigtet støtte til investeringer i emissions-
reduktion og energieffektivitet inden for den euro-
pæiske bilindustri. På et tidspunkt med usædvanlig 
lav efterspørgsel blev den europæiske facilitet for 
ren transport udviklet med henblik på at stabilisere 
niveauet af offentlige initiativtageres investerings-
programmer i forskning og udvikling. Som plan-
lagt ydede den europæiske facilitet for ren trans-
port yderligere lån til sektoren på 9 mia. EUR i 2009 
og 2010, og disse lån omfattede i alt 36 projekter. 
I slutningen af 2010 blev den europæiske facilitet 
for ren transport afviklet, og derfor forventes lån-
givning til forskning og udvikling inden for bilsek-
toren at vende tilbage til niveauerne før krisen. Fo-
kus er dog fortsat på avancerede løsninger, der er 
med til at forbedre miljøet og Europas konkurren-
ceevne, f.eks. ved udvikling af el-køretøjer.

For at opnå den størst mulige virkning har EIB også 
lanceret nye finansielle instrumenter til innovative 
løsninger og teknologier, der måske ikke så let kan 
finansieres gennem traditionelle kilder. Et af disse 
instrumenter er finansieringsordningen med risiko-
deling, et fælles initiativ mellem Europa-Kommissi-
onen og Banken, der giver mulighed for långivning 
til projekter med højere risiko og udbytte. Indgåede 
låneaftaler under finansieringsordningen med risi-
kodeling i 2010 nåede op på 1,8 mia. EUR, hvilket er 
et fald på 1 mia. EUR i forhold til det foregående år. 
Dette er et tegn på, at kreditstramningen lempes for 
de virksomheder, der vendte sig mod EIB, da krisen 
var værst. Siden oprettelsen i 2007 er der gennem 
finansieringsordningen med risikodeling indgået 
låneaftaler på mere end 6 mia. EUR. AGFA var en af 
de låntagere, der modtog støtte gennem finansie-
ringsordningen med risikodeling i 2010 – til inve-
steringer i forskning og udvikling i sundhedspleje i 

Sincrotrone Trieste, Italien
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Sincrotrone Trieste

IRUVX-FEL – infrarøde, ultraviolette røntgenlase-
re med frie elektroner – har høj prioritet inden for 
europæisk forskningsinfrastruktur. I 2010 ydede EIB 
lån på 20 mio. EUR til investeringer, der er foreta-
get af Sincrotrone Trieste i deres lineære accelerato-
rer til forbedring af optik- og billedprogrammer til 

magnetiske materialer og levende celler. Lånet gik 
også til opførelsen af et 3-generationsanlæg til kon-
trol af ”energispild” i laboratoriet og reduktion af 
energikrav.

Videnøkonomien
Finansiering

(mio. EUR)

2010 2000-
2010

IKT-infrastruktur 4 761 25 208

Uddannelse og videreuddannelse 4 356 22 276

Forskning og udvikling 7 349 53 258

Andet 79 2 515

I alt 16 544 103 258

jektet Reggefiber-to-the-home i Nederlandene, som 
EIB ydede lån på 142,5 mio. EUR til i 2010, indebærer 
lanceringen af en bredbåndsinfrastruktur med en 
meget høj hastighed. Designet er baseret på åben 
adgang for at åbne op for konkurrence mellem flere 
telekommunikationsudbydere. Særlige optiske fibre 
vil nå ud til ca. 650 000 husstande. EIB ydede lån på 
4,8 mia. EUR til IKT-projekter i 2010.

EIF og innovation

EIF’s program for teknologioverførsel er målrettet 
mod europæiske forskningsorganisationers behov. 
Teknologioverførsel er processen, hvor resultater-
ne af forskning og udvikling overføres til omsætte-
lige produkter eller tjenester. Denne kommerciali-
sering kan ske på forskellige måder, især gennem 
samarbejde mellem forskningsorganisationer og 
erhvervslivet, gennem licensering eller overdragel-
se af ejendomsrettigheder og gennem oprettelsen 
af nye virksomheder eller spin-off-virksomheder fra 
universiteterne.
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Sikring af en sikker og  
konkurrencedygtig energiforsyning

Med lån på 14,8 mia. EUR i 2010 udgør støtte til 
energiprojekter nu mere end 20 % af EIB’s samlede 
långivning.

Et af EIB’s formål er at bistå EU med at nå sine ener-
gipolitiske mål om bæredygtighed, konkurren-
cedygtighed og forsyningssikkerhed. EIB er op-
mærksom på de stigende investeringsbehov og 
har derfor øget sin långivning til energiprojekter 
betydeligt. 

Kraftværk i Lahti, Finland

EIB er en naturlig partner i finansie-
ringen af energiinfrastruktur

Opbygning af energiinfrastruktur til 
fremtiden

Da energinet forældes, og renoveringsbehovene 
er kraftigt stigende, er investeringer i forsynings-
net en nøgleprioritet for Europa. EIB er en naturlig 
finansiel partner og har – som den største långiver 
til energinet i Europa – traditionelt spillet en vigtig 
rolle i finansieringen af energiinfrastrukturen. I 2010 
ydede EIB lån til støtte af energinet på 3,8 mia. EUR. 
EIB støtter især større europæiske sammenkob-
lingsprojekter, som for eksempel moderniseringen 
og udvidelsen af Spaniens eltransmissionsnet, med 
henblik på at forbedre forbindelsen og effektivite-
ten gennem forsyning af traditionelle og vedva-
rende energikilder, som EIB finansierede med i alt  
600 mio. EUR. Andre flagskibsprojekter i 2010 om-
fatter en energiforbindelse, der forbinder det tid-
ligere isolerede Malta til det europæiske net (100 
mio. EUR) og andre internationale forbindelser, 
som opgraderingen af det ungarske eltransmissi-
onsnet, der øger kapaciteten inden for og uden for 
landets grænser (150 mio. EUR).
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Spredning af energikilder, sikring af 
Europas forsyninger

Investeringer i spredningen og sikringen af ener-
giforsyning beløb sig til 3,7 mia. EUR i 2010. Fi-
nansierede projekter omfattede kraftvarmevær-
ker i Finland, Italien og Spanien, naturgasværker 
samt gasfeltudvikling i dansk og norsk farvand i 
Nordsøen.

I 2010 underskrev EIB, EBGU og den Internationale 
Finansieringsinstitution (medlem af Verdensbank-
gruppen) et fuldmagtsbrev om at starte bedøm-
melse af Nabucco-gasrørledningsprojektet, der 
har til formål at føre gas fra både den kaspiske re-
gion og Mellemøsten til de europæiske forbruger-
markeder. Formålet med rørledningen er at imø-
dekomme kommende gasbehov i EU og at sprede 
Europas pulje af leverandørlande. Med disse tre in-
ternationale finansieringsinstitutioners tidlige ind-
dragelse får Nabucco mulighed for at overholde de 
højeste standarder for evaluering og miljømæssige 
og sociale risici samt forsyning. Bedømmelsen af 
projektet vil omfatte en grundig vurdering af kom-
mercielle, sociale og miljømæssige aspekter. Den 
potentielle finansieringspakke for investeringen er 
på omkring 4 mia. EUR, hvoraf 2 mia. EUR er fra EIB.

Energiinvestering uden for EU

I 2010 besluttede EIB at øge midlerne til den fler-
årige ordning for energimæssig bæredygtighed 
og forsyningssikkerhed til finansiering af projek-
ter i nabolandene, AVS-landene, Sydafrika, Asien 
og Latinamerika med 50 % til 4,5 mia. EUR. Ved 
årets udgang var mere end 100 % af de oprinde-
lige 3 mia. EUR allerede underskrevet, godkendt 
eller øremærket til bedømmelse. Størstedelen 
af finansieringen ifølge den flerårige ordning er 
gået til investeringer i vedvarende energikilder og 
energieffektivitet.

Desuden er der ydet et lån på 500 mio. EUR uden 
for ordningen, men under FEMIP-mandatet for 
Middelhavslande, til MEDGAZ, der bidrager bety-
deligt til EU’s energiforsyningssikkerhed. Bankens 
lån anvendes til opførelsen af en gasrørledning 
mellem Algeriet og Spanien, herunder en gaster-
minal på den spanske side og en kompressorstati-
on i Beni Saf i Algeriet.

MEDGAZ, Algeriet

Den mest effektive måde at nå EU’s målsætninger om 
bæredygtighed, konkurrencedygtighed og energifor-
syningssikkerhed på er ved at fremme investeringer 
inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Med 
investeringer på i alt 7,3 mia. EUR har disse to områder 
udgjort næsten halvdelen af alle energiinvesteringer, 
der blev finansieret i 2010. Der findes flere oplysninger 
om EIB’s långivning til energieffektivitet og vedvarende 
energi i kapitlet om klimatiltag.



Offshore-installation 

af en vindmølle, 

Belgien

Støtte til klimatiltag
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Projekter i sårbare sektorer screenes for at sikre, at 
der tages højde for klimarisikofaktorer i projektfor-
løbet. Banken har også integreret tilpasningshen-
syn i en række af sine sektorudlånspolitikker og 
finansierer tilpasningsprojekter, særligt inden for 
vandsektoren. Denne strategi udvides til at omfat-
te hele EIB’s portefølje. Banken kan også bistå of-
fentlige og private projektinitiativtagere med at 
forberede og finansiere projekter, der vedrører af-
bødning og tilpasning, gennem programmer for 
teknisk bistand. Hermed tilskyndes til bedste prak-
sis, ydes vejledning om politikker og sikres en for-
delagtig kapacitetsopbygning.

Bankens långivningsaktiviteter inden for dette om-
råde støtter fuldt ud målet om ”grøn vækst”, der er 
kernen i Europa 2020-strategien. EIB’s klimatiltag 
fokuserer både på lavemissionsinvesteringer, der 
afbøder drivhusgasemissioner, og på klimarobu-
ste projekter, der fremmer tilpasning til klimafor-
andringer. Støtte af afbødning og tilpasning sker 
inden for rammerne af EIB’s sektorudlånspolitik, 
særligt hvad angår energi, transport, vand, spilde-
vand, fast affald, skovbrug samt forskning, udvik-
ling og innovation.

Integrering

Klimatiltag integreres i stigende grad i EIB’s långiv-
ningsaktiviteter. Integrering drejer sig om at brin-
ge hele EIB’s finansiering i overensstemmelse med 
Bankens klimastrategi. I praksis integreres klima-
hensyn gradvist i alle EIB’s forretninger og er en 
fast bestanddel af de interne processer.

Projekter med følger for klimaet vurderes af EIB for 
at sikre, at de tager højde for og opfylder klima-
politiske krav i EU og på internationalt plan, og at 
de udnytter den bedst tilgængelige teknologi og 
dermed støtter lavemissionsvækst og klimarobust 
vækst under gennemførelse og drift. Banken har 
udviklet sin egen metode til måling af drivhusgas-
emissioner frembragt af de projekter, som Banken 
finansierer, og evaluerer potentialet for at skabe 
karbonkreditter gennem de relevante projekter.

Integrering handler om at til-
passe al EIB-finansiering til 
klimastrategien

I 2010 nåede långivning til klimatiltag op på 
20,5 mia. EUR eller knap 30 % af EIB’s samlede lån-
givning. For EIB er klimatiltag – såvel afbødning som 
tilpasning – en topprioritet.

Hellisheidi geotermiske anlæg, Island
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Samarbejde

Men EIB gør ikke dette alene. Problemet er globalt, 
og løsningen må derfor findes i et globalt samar-
bejde. Banken samarbejder tæt med andre EU-in-
stitutioner, EU’s regeringer og partnerlandene samt 
andre internationale eller bilaterale finansierings-
institutioner. Den fungerer som katalysator for og 
en erfaren partner til støtte af klimainvesteringer i 
og uden for EU. Den samfinansierer lavemissions-
projekter og klimarobuste projekter med private 
virksomheder og den offentlige sektor og kan bistå 
med at geare midlerne.

Med initiativet ELENA (European Local Energy As-
sistance) bistår Banken og Europa-Kommissionen 
med forberedelse af investeringer i bæredygtig 
energi i byer og regioner. Dasos Timberland-fon-
den, Margueritefonden og DIF Renewable Ener-

gy-fonden er eksempler på en række fonde, der er 
etableret med andre institutioner og den private 
sektor for at sikre egenkapitalinvesteringer i ved-
varende energi, energieffektivitet og skovbrug. 
Verdensfonden for energieffektivitet og vedva-
rende energi (GEEREF) fokuserer på investeringer 
i vedvarende energi og energieffektivitet gennem 
fonde, der investerer i infrastruktur til bæredygtig 
energiproduktion i udviklingslande og overgangs-
økonomier. Den rådgives af EIB-Gruppen og støt-
tes af EU, Tyskland og Norge samt investorer på 
udviklingsmarkeder. Ydermere er alle EIB-karbon-
fonde etableret i samarbejde med andre natio-
nale eller internationale finansieringsinstitutioner. 
Disse er blot et par eksempler på EIB’s klimatiltag 
i samarbejde med europæiske og internationale 
partnere.
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Investering i vedvarende energi  
og energieffektivitet

Investering i vedvarende energi og energieffektivitet er central for EIB’s lån-
givning inden for energisektoren og er med til at fremme bæredygtigheden, 
konkurrencedygtigheden og sikkerheden af Europas energiforsyninger.

Investeringer i vedvarende energi og energieffek-
tivitet er den bedste måde til at bistå den Euro-
pæiske Union med at nå sine energi- og klimamål-
sætninger inden 2020. Disse målsætninger er at 
reducere drivhusgasemissioner med 20 % i forhold 
til 1990-niveauerne, at øge andelen af vedvarende 
energi i det endelige energiforbrug til 20 % og at 
øge energieffektiviteten med 20%.

Vedvarende energi

EIB’s långivning til vedvarende energi er vokset 
drastisk i løbet af de sidste fem år og nåede i 2010 
op på 6,2 mia. EUR. Andelen af långivning til vedva-
rende energi i EIB’s samlede energiportefølje steg 
fra under 10 % i 2006 til knap 30 % i 2009 og 34 % i 
2010. Størstedelen af denne långivning går til pro-
jekter vedrørende vind- og solkraftværker.

Enel Green Powers investeringsprogram i Italien 
var en af de investeringer, der blev støttet af EIB i 
2010. Programmet er koncentreret om at skabe ny 
kapacitet af vedvarende energi på 840 MW gen-
nem opførelsen af små og mellemstore vindmølle-
farme og solcelleanlæg på 50 lokaliteter over hele 
Italien, men primært i den sydlige del af Italien. De 
samlede omkostninger for Enel Green Powers inve-
steringsprogram vil beløbe sig til omkring 1,26 mia. 
EUR, hvoraf næsten halvdelen dækkes af EIB.

Vindmøllepark i Mougueiras-området, Portugal

EIB's långivning til vedvarende energi 
er vokset drastisk
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Investeringer i offshore-vindmøllefarme i EU er 
kraftigt stigende. I 2010 ydede EIB lån på 450 mio. 
EUR til opførelsen af anden og tredje fase af off-
shore-vindmøllefarmen på Thorton Bank omkring  
30 km ud for den belgiske kyst i Nordsøen. Opfø-
relsen sker mellem 2011 og 2013. Offshore-vind-
møllerne på 6 MW anvendes dermed for første 
gang. De 48 vindmøller har en samlet kapacitet på  
295 MW og bringer den samlede vindmøllekapa-
citet op på 325 MW – tilstrækkeligt til at strømfor-
syne 600 000 indbyggere og forhindre 450 000 t 
CO

2
-emission om året. EIB-lånet var en del af en fi-

nansieringspakke uden regresret på 1,3 mia. EUR, 
som to eksportkreditorganer og syv forretnings-
banker også deltog i. Tidsskriftet Finance Interna-
tional gav den finansielle pakke udmærkelsen ”Re-
newables Deal of the Year”.

Energieffektivitet

EIB’s långivning til energieffektivitet blev mellem 
2008 og 2009 fordoblet til 1,5 mia. EUR og fortsatte 

Sunrays solcelleanlæg i Montalto di 
Castro

I Montalto di Castro, Italien, støttede et lån på 98 
mio. EUR opførelsen og driften af to solcelleanlæg 
med et trackersystem, som følger solen i løbet af da-
gen og producerer op til 25 % mere energi end faste 
systemer. Investeringerne i vedvarende energi finan-
sieres med obligationer, der er udstedt af initiativta-
geren gennem en “special purpose vehicle”. EIB var 
aktivt involveret i struktureringen af transaktionen 
og betragtes som en af de vigtigste finansieringskil-
der, idet Banken købte halvdelen af obligationerne. 
Transaktionen har allerede en betydelig demonstra-
tionsvirkning på institutionelle investorer. Tidsskrif-
tet Project Finance International gav transaktionen 
udmærkelsen ”Bond Deal of the Year”.

med at stige til 2,3 mia. EUR i 2010. Generelt inte-
greres energieffektivitetshensyn i alle projekter, der 
bedømmes af Banken.

EIB støttede Bukarest kommune med et lån på 
70 mio. EUR i 2010 til finansiering af energieffek-
tive istandsættelser af boligblokke i den rumæn-
ske hovedstad. Midlerne anvendes til at reducere 
energiforbruget i de bygninger, der er omfattet 
af varmerenoveringsprojektet, med ca. 50 %. Når 
programmet er fuldt gennemført, vil den samlede 
energibesparelse svare til ca. 160 GWh om året.

ELENA, der er et fælles initiativ mellem EIB og Euro-
pa-Kommissionen, bistår lokale myndigheder med 
at forberede projekter, der vedrører energieffekti-
vitet eller vedvarende energi. Det er godt på vej til 
at tilvejebringe mere end 2 mia. EUR i investerin-
ger i de kommende år. Provinsen Barcelona viste 
vejen med forberedende arbejde på et program til  
500 mio. EUR med henblik på at montere solfange-
re på offentlige bygninger og forbedre energieffek-
tiviteten med omkring 280 GWh årligt samt reduce-
re CO

2
-emissioner svarende til 170 000 - 200 000 t.

Sunray Montalto di Castro fotovoltaiske anlæg, Italien
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CO
2
-finansiering og -oplagring

CO2-finansieringsinitiativer er en integreret del af EIB’s  
respons på klimaudfordringerne.

I 1997 underskrev de industrialiserede lande Kyo-
toprotokollen og forpligtede sig dermed til at re-
ducere deres drivhusgasemissioner. Dog har de lov 
til at opfylde deres målsætninger ved at finansiere 
reduktion af drivhusgasemissioner andre steder 
i verden. Det førte til oprettelsen af karbonkredit-
markeder, hvor der kan handles med rettigheder 
til drivhusgasemission, og til EU’s oprettelse af en 
europæisk ordning for emissionshandel i 2005. I 
2008 gav EU tilsagn om at reducere drivhusgase-
missioner med 20 % – i forhold til 1990-niveauerne 
– inden 2020.

EIB’s rolle inden for CO2-finansiering

Banken har etableret en række markedsbaserede 
instrumenter til tilskyndelse af CO

2
-handel i sam-

arbejde med andre offentlige og private finansie-
ringsinstitutioner på nationalt og internationalt 
niveau. Gennem involvering i karbonfondsponso-
rater fremmer EIB anvendelse af både offentlig og 
privat kapital til at støtte lavemissionsprojekter.

Karbonfonde, der medsponsoreres af EIB, er pri-
mært målrettet de mindre udviklede områder af 
karbonmarkedet. Disse fonde opkøber karbon-
kreditter, der er skabt gennem miljøinvesteringer, 
og videresælger dem til lande og virksomheder, 
der anvender dem til at nå deres emissionsmål-
sætninger. På denne måde bistår de med at over-
holde CO

2
-emissionskravene i EU og på interna-

tionalt plan, særligt inden for rammerne af EU’s 
ordning for emissionshandel og internationale af-
taler. Yderligere bistår de overgangsøkonomier og 
udviklingslande med at indhente finansiering til 
lavemissionsinvesteringer.

Solkrafttårn, Solucar, Spanien
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EIB oprettede i samarbejde med Verdensbanken 
karbonfonden for Europa, der er målrettet EU’s med-
lemsstater og den private sektor i Europa. Med en 
kapital på 50 mio. EUR opkøber fonden emissions-
kreditter fra projekter, som er berettiget i henhold til 
Kyotoprotokollens fleksible mekanismer i overens-
stemmelse med EU’s ordning for emissionshandel. 
Yderligere kan karbonfonden for Europa investere op 
til 20 % af sin kapital i grønne investeringsordninger.

Med tilpassede målsætninger, strukturer, regiona-
le fokusområder og deltagere er EIB-sponsorerede 
karbonfonde alle udviklet med henblik på at øge 
markedskapaciteten og supplere frem for at trænge 
deltagere i den private sektor ud af karbonmarke-
det. EIB’s karbonfondinitiativer stiller desuden mar-
kedsudviklingsprognoser og fremmer tilliden til de 
lovgivningsmæssige rammer, særligt for perioden 
efter 2012, når Kyotoprotokollen udløber. På denne 
måde bistår Banken med at støtte projekter og mar-
keder, som ellers ikke ville have været udviklet.

Karbonfonde medsponsoreret af EIB

Den multilaterale karbonkreditfond blev dannet 
af EIB og EBGU for at udvikle karbonmarkederne 
i lande fra Central- og Østeuropa til Centralasien. 
Formålet er at yde disse lande bistand med opfyl-
delsen af obligatoriske og frivillige målsætninger 
for emissionsreduktion. De 208,5 mio. EUR, som 
er rejst af den multilaterale karbonkreditfond, går 
primært til projektbaserede karbonkreditter, men 
også til grønne investeringsordninger.

Det fælles EIB-/KfW-program for køb af karbon om-
fatter en første tranche, der skal bistå små og mel-
lemstore virksomheder i EU med at overholde EU’s 
ordning for emissionshandel. Den anden tranche af 
programmet støtter projekter i de fattigste, mindst 
udviklede lande. EIB-KfW Carbon Programme II 
omfatter både emissionskreditter under og efter 
Kyoto. Det samlede budget for de to trancher er ca. 
190 mio. EUR.

CO
2
-fonden for perioden efter 2012 er et initia-

tiv, der er udviklet af EIB og fire andre offentlige fi-
nansieringsinstitutioner med henblik på at styrke 
tilliden til etableringen af en lovgivningsmæssig 
ordning uden for Kyotoprotokollen. Fonden har 
et budget på 125 mio. EUR og er den første af sin 
slags. Den har allerede bidraget til udviklingen af 
flere projekter i Asien, Afrika og Latinamerika ved 
at opkøbe karbonkreditter, der skal genereres gen-
nem brug af vindenergi, forbedret affaldsforvalt-
ning og energieffektive teknologier.

Karbonkreditter fra Estland og Litauen

I 2010 indgik den multilaterale EBGU-EIB-karbonkre-
ditfond en aftale om at opkøbe karbonkreditter fra 
en række vindmøllefarme, der forvaltes af virksomhe-
den OÜ Nelja Energia, der beskæftiger sig med vedva-
rende energi. Virksomheden er helejet af Fre-energy 
AS, en førende estisk investor i vedvarende energi i 
Østeuropa. I henhold til købsaftalen vil den multi-
laterale karbonkreditfond erhverve karbonkreditter 
fra seks vindmøllefarme med en samlet kapacitet 

på 76 MW i Estland og Litauen.
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rende lavemission og vedvarende energi. Initiati-
vet, der kaldes NER300, vil yde betydelig finansiel 
støtte til mindst otte projekter, der inddrager tek-
nologier inden for kulstofopsamling og –oplag-
ring og mindst 34 projekter, der inddrager innova-
tive teknologier for vedvarende energi. Formålet er 
at fremme en økonomisk lavemissionsudvikling i 
Europa, skabe nye ”grønne” job og bidrage til op-
fyldelsen af EU’s ambitiøse klimamålsætninger.

Den første indkaldelse af forslag, der blev udsendt 
i november, betegnede starten på gennemførel-
sen af NER300-initiativet. Initiativet fik dette navn, 
fordi det finansieres gennem salget af 300 millio-
ner emissionskvoter i reserven New Entrants Reser-
ve (NER) under EU’s ordning for emissionshandel. 
I henhold til aktuelle markedspriser for emissions-
kvoter har initiativet en værdi på ca. 4,5 mia. EUR, 
som gør det til det største program af sin slags i 
verden. Programmet vil stimulere investeringer på 
mere end 9 mia. EUR i alt.

Fonden Fonds Capital Carbone Maroc (FCCM), der 
er den første karbonfond i den fransktalende del af 
Afrika og den første nationale fond, der er etableret 
i samarbejde med EIB, støtter projekter under me-
kanismen for bæredygtig udvikling (CDM) gennem 
opkøb af karbonkreditter i perioden 2008-2017. 
Fonden har en værdi af 300 mio. marokkanske dir-
ham (over 26 mio. EUR).

Kulstofopsamling og -oplagring

EIB arbejder tæt sammen med Europa-Kommissi-
onen om at støtte mekanismer til demonstrations-
programmer for projekter vedrørende kulstofop-
samling og -oplagring i og uden for Europa.

I 2010 indledte EIB og Kommissionen et samarbej-
de om gennemførelsen af verdens største program 
for investering i demonstrationsprojekter vedrø-

EIB's karbonfonde fremmer tilliden til 
de lovgivningsmæssige rammer

Helios Bay i Ny Kaledonien, Frankrig
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I 2010 ydede EIB lån på 14,7 mia. EUR med hen-
blik på at gøre europæiske byer mere bæredygtige 
gennem investeringer i byfornyelse, bytransport 
og hospitaler.

JESSICA for byer

Bæredygtig byudvikling er hovedformålet med 
JESSICA, initiativet for fælles europæisk støtte til 
bæredygtige investeringer i byområder, som blev 
udviklet af Europa-Kommissionen og Den Euro-
pæiske Investeringsbank i samarbejde med Euro-
parådets Udviklingsbank. Gennem JESSICA har 
medlemsstaterne mulighed for at anvende dele 
af deres tilskudsmidler fra strukturfondene til at 
foretage investeringer, der skal tilbagebetales, i 
projekter, der er en del af integrerede planer for 
bæredygtig byudvikling. Disse midler investeres i 

projekter via byudviklingsfonde og holdingfonde i 
form af egenkapital, lån eller garantier.

Ved udgangen af 2010 var der underskrevet 15 hol-
dingfonde til en samlet værdi af mere end 1,5 mia. 
EUR. En af holdingfondene blev oprettet i Græken-
land: Der blev indgået en aftale på 258 mio. EUR 
med økonomiministeriet, som sammen med EIB og 
de græske kommuner vil identificere støtteberet-
tigede byprojekter. I Skotland vil en JESSICA-fond 
investere 50 mio. GBP i sanering af forretnings- og 
transportknudepunkter og grønnere boligplaner. 
Saneringsarbejdet omfatter renovering af forfaldne 
arealer, hvor der kan oprettes nye forretningsområ-
der, områder for trådløs teknologi, grøn energi til 
socialt boligbyggeri og mere effektive transportsy-
stemer. I 2010 blev Litauen det første land, hvor der 
blev udbetalt JESSICA-midler til formidlere, som 
blev tildelt til specifikke byfornyelsesprojekter.

Byer gøres bæredygtige

Grønnere og mere bæredygtige byer lig-
ger til grund for klimatiltag.



Renault elkøretøjer, Frankrig
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forbrug ved at yde en pålidelig, hurtig og miljøven-
lig jernbaneservice langs ruter, der hidtil kun har be-
stået af vejtransportformer. Mobiliteten vil forbedres 
for mange, mens trafikoverbelastningen mindskes. 
Hidtil har EIB finansieret omkring 80 metroprojekter 
i den Europæiske Union og 10 uden for EU.

Affaldsmuligheder

Genereringen af fast byaffald er i gennemsnit 
525 kg pr. person om året i de 27 EU-lande. På den 
ene side har en utilstrækkelig forvaltning af dette 
affald en direkte negativ indvirkning på livskvalite-
ten, befolkningens sundhed, miljøet og klimafor-
andringer. På den anden side repræsenterer affald 
et tab af potentielle værdifulde ressourcer i form af 
materialer og energi, og genbrug, genanvendelse 
og genindvinding heraf har betydelige nettoforde-
le. Derfor er forvaltningen af fast affald ikke blot en 
miljømæssig og sundhedsmæssig udfordring, men 
også en grøn økonomisk mulighed. Bankens udlån 
støtter undgåelse og genbrug af affald og kapital-
investering i faciliteter til behandling af restaffald 
efter opstrømsgenbrug, f.eks. forbrændingsanlæg 
med energiindvinding og mekaniske/biologiske 
renseanlæg samt faciliteter til behandling af af-
faldsstrømme, der indsamles separat. EIB ydede lån 
til sådanne projekter på i alt 89 mio. EUR i 2010.

Ren transport

Miljøvenlig offentlig transport er af afgørende be-
tydning for bæredygtige byer. Ved at fremme et 
skift fra privat til offentlig transport og reducere 
trafikoverbelastningen vil investeringer i offentlig 
transport ikke blot forbedre luftkvaliteten og mind-
ske støjniveauet, men også fremme håndteringen 
af klimaforandringer ved at øge energieffektivite-
ten og begrænse drivhusgasemissioner. EIB-lån til 
offentlige transportprojekter i den Europæiske Uni-
on nåede op på 8,5 mia. EUR i 2010.

Miljøvenlig offentlig transport er af 
afgørende betydning for bæredyg-
tige byer

I Stockholm fordobles togkapaciteten fra 2017 tak-
ket være opførelsen af en ny undergrundsjernba-
nelinje, der delvist finansieres af EIB. Banken stiller 
600 mio. EUR til rådighed til Citybanan-projektet, 
der er en jernbanetunnel til nærtrafik under det 
centrale Stockholm. Projektet består af en ny tun-
nel på seks kilometer under hovedstadens histori-
ske centrum, to nye undergrundsstationer og en 
jernbanebro. Projektet vil frigive kapacitet på den 
eksisterende jernbanelinje gennem byen, som gi-
ver mulighed for at udvide den regionale og na-
tionale togtrafik. Offentlig transport gøres mere 
fordelagtig, og pendlere tilskyndes til at opgive 
bilkørsel, hvilket har betydelige miljømæssige for-
dele. Citybanan er også et EU-prioriteret projekt in-
den for det transeuropæiske transportnet og er en 
del af den nordiske trekantplan for opgradering af 
vej- og jernbaneinfrastrukturer og maritime infra-
strukturer i Finland og Sverige.

EIB-finansieret investering i bytransport og jernba-
ner er ikke begrænset til EU-medlemsstater. I Viet-
nam ydede Banken f.eks. to lån på i alt 223 mio. EUR 
til støtte af metroprojekter i Hanoi og Ho Chi Minh 
City. Det offentlige transportsystem i de to byer 
medvirker til at mindske forurening og brændstof-
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EIB ydede lån på 75 mio. EUR til energivirksomhe-
den Lahti Energy i Lahti, Finland, til at bygge et af 
verdens mest moderne anlæg til konvertering af 
affald til varme og elektricitet. Lahti Energy er et 
internationalt videncenter for kombineret kraft-
varmeteknologi, som anvender varme produktivt 
ved at pumpe det ind i fjernvarmenet. Ved at an-
vende affald fra virksomheder og husholdninger 
i Lahti og Helsinki som brændstof vil det nye an-
læg behandle 250 000 t hvert år, hvilket genererer  
90 MW varme og 50 MW strøm. Dette er betydeligt 
mere end i eksisterende anlæg takket være en ny 
forgasningsproces og forbrænding ved høje tem-
peraturer og højt tryk.

Sundhed i byer

I 2010 ydede EIB lån på i alt 2,7 mia. EUR til 14 by-
hospitaler i EU. EIB’s finansiering af hospitaler for-
bedrer det sociale og bymæssige miljø og bidra-
ger til at skabe bæredygtige samfund. Bankens 
långivning bistår låntagere med at yde den bedst 
mulige sundhedspleje i projekter, som bidrager 
til den lokale økonomi og byfornyelse. Disse ho-
spitaler har ofte forskningscentre, der er tilknyttet 
universiteter.

EIB ydede lån på 325 mio. EUR til University of Leu-
ven og universitetshospitalet til opførelsen og 
færdiggørelsen af Health Sciences Campus Gast-
huisberg, et førsteklasses sundheds- og universi-
tetscenter, der yder akutbehandling, uddannelse 
og forskning på den samme lokalitet i Leuven.

GINKGO-fonden, Luxembourg

Overskrift: Lokale myndigheder søger alternative 
kilder til finansiering af de høje omkostninger, der 
er forbundet med rensning af forurenede arealer. I 
2010 investerede EIB 15,6 mio. EUR i GINKGO, en pri-
vat egenkapitalfond, der er registeret i Luxembourg, 
og som opkøber brownfield-områder i Frankrig og 
Belgien, renser dem og videresælger eller genistand-
sætter dem til energieffektive boliger, kontorer og 
erhvervsbygninger.
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Tilpasning til klimaforandringer

Som den hidtil største lånefinansieringskilde til den globa-
le vandsektor har EIB identificeret integreret forvaltning af 
vandressourcer og tilpasning til klimaforandringer som nøg-
lemålsætninger for kommende långivningsforretninger.

Hyppigere ekstreme vejrforhold har alvorlige ind-
virkninger på adgangen til og kvaliteten af fersk-
vandsressourcer, hvilket øger muligheden for vand-
relaterede naturkatastrofer, herunder tørke og 
oversvømmelse. Forebyggende tilpasningsforan-
staltninger til konsekvenserne af klimaforandrin-
ger er mere effektivt og mindre omkostningskræ-
vende end tvungne nødforanstaltninger i sidste 
øjeblik. Derfor fokuserer de projekter, som Ban-
ken finansierer i vandsektoren, på bevarelsen af 
ferskvandsressourcer, bæredygtig vandforvalt-
ning, beskyttelse af hav- og kystområder og andre 
tilpasningsforanstaltninger.

I 2010 sluttede EIB sig til alliancen Global Water 
and Adaptation Action Alliance, et netværk be-
stående af finansielle institutioner, selskaber, for-
eninger, forskningsinstitutter og ikkestatslige 
organisationer.

Over hele verden

De fleste aktuelle EIB-finansierede tilpasningspro-
jekter er placeret inden for den Europæiske Union. 
I 2010 ydede Banken lån på 20 mio. EUR til udvi-
delsen af spildevands- og kloaksystemet i Limassol 
og opland på Cypern, som omfattede opførelse af 
regnvandsopsamlere.

I Rusland har EIB sammen med Den Nordiske Inve-
steringsbank, EBGU og IFC finansieret stormflods-
dæmningen i Sankt Petersborg. Stormflodsdæm-
ningen på 25 km ved mundingen af floden Neva 
beskytter byen Sankt Petersborg og dens fem mil-

lioner indbyggere. Den mobile dæmning er med til 
at forebygge risikoen for større oversvømmelser, der 
har plaget byen siden grundlæggelsen, men mere 
hyppigt i de seneste årtier. Med en samlet omkost-
ning på mere end 500 mio. EUR er det en af verdens 
største konstruktioner til sikring mod oversvøm-
melse. EIB yder også rådgivning om tekniske, drifts-
mæssige og miljømæssige aspekter af projektet.

Desuden finansierer EIB i tæt samarbejde med 
Europa-Kommissionen og andre finansielle insti-
tutioner tilpasningsprojekter på nye markeder og 
udviklingsmarkeder over hele verden. I 2010 sam-
arbejdede EIB med UN-HABITAT om forberedel-
serne til et regionalt projekt i landene omkring 
Victoriasøen – Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania 
og Uganda. Integreringen af vand- og sanitetsstra-
tegier bør være med til at øge klimarobustheden i 
denne sårbare region og opretholde søens vigtige 
funktion som levested og vandressource fremover. 
Banken finansierer allerede vand- og sanitetsarbej-
de i Ugandas hovedstad Kampala, og der er plan-
lagt yderligere lån til tilpasningsprojekter i Mwanza 
i Tanzania og Kisumu i Kenya.

Sk
t. 

Pe
te

rs
b

or
gs

 s
yd

ve
st

lig
e 

re
ns

ea
nl

æ
g,

 R
us

la
nd

Integreringen af vand- og 
sanitetsstrategier giver øget 
klimarobusthed



Globalt samarbejde

Moma Titanium, 

Mozambique
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Med långivning på 8,8 mia. EUR uden for 
EU yder EIB betydelig finansiel støtte til 
projekter i EU’s partnerlande.

Størstedelen af Bankens finansielle forretninger 
uden for Unionen foretages ifølge en EU-budget-
garanti, der er opstillet i de såkaldte eksterne man-
dater for EIB’s aktivitet i de forskellige regioner i 
verden. EIB arbejder tæt sammen med EU-institu-
tioner, regeringer i EU og partnerlande samt andre 
internationale og bilaterale finansielle institutioner 
og har opbygget langvarige forbindelser til virk-
somhedssektoren overalt i verden.

I 2010 kunne EIB opretholde høje långivningsni-
veauer i alle regioner og afvikle yderligere foran-
staltninger, der blev truffet i forbindelse med den 
økonomiske og finansielle krise. Banken er fortsat 
den største internationale finansieringskilde i kan-

didatlandene og de potentielle kandidatlande. 
Långivningen nåede endnu engang et rekordhøjt 
niveau på 2,6 mia. EUR i Middelhavslandene og 
blev næsten tredoblet til 631 mio. EUR i de østlige 
partnerlande. Der blev sat yderligere gang i långiv-
ningen til landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet 
(AVS-landene) inden for et fornyet mandat, der er 
dækket af en garanti fra medlemsstaterne. Støtten 
til klimatiltag fik en saltvandsindsprøjtning med en 
udvidelse på 50 % af ordningen for energimæssig 
bæredygtighed og forsyningssikkerhed, som støt-
ter projekter i EU’s nabolande, AVS-landene og Syd-
afrika samt Asien og Latinamerika.

Udformningen af EIB’s kommende eksterne 
aktiviteter

Midtvejsevalueringen af Bankens aktiviteter uden 
for EU blev foretaget af en uafhængig komité af 
sagkyndige med den forhenværende direktør for 

  Kandidatlande og potentielle kandidatlande

  Middelhavslande

  Østlige partnerlande

  AVS- og OLT-lande samt Sydafrika

  Lande i Asien og Sydamerika

  Centralasiatiske lande

Vindmøllefarm, Marokko
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Kandidatlande og potentielle 
kandidatlande

EIB yder lån og garantier i kandidatlandene (Kroa-
tien, Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien, Montenegro og Island) samt de po-
tentielle kandidatlande (Albanien, Bosnien-Herceg-
ovina, Serbien og Kosovo ifølge FN’s Sikkerhedsråds 
resolution 1244 (1999)). Det eksterne udlånsman-
dat, som er givet af EU, og Bankens egen finansie-
ringsordning inden tiltrædelsen danner grundlag 
for Bankens aktiviteter.

EIB’s samlede långivning i Vestbalkan nåede i 2010 
op på 1,4 mia. EUR. EIB er den største internationa-
le finansieringskilde i regionen. Den samlede lån-
givning siden 2001, da Banken igen blev aktiv i om-
rådet, beløb sig til 7,3 mia. EUR. Serbien har været 
den største modtager af EIB-finansiering i Vestbal-
kan med 690 mio. EUR. En stor del af midlerne gik 
til færdiggørelsen af transeuropæiske net. Desuden 
blev EIB’s første regionale kontor i Beograd åbnet i 
november 2010.

IMF, Michel Camdessus, som formand. Komitéen 
fremlagde sin evalueringsrapport i starten af 2010. 
Den dannede grundlaget for et efterfølgende for-
slag fra Europa-Kommissionen, der omfatter en 
plan om at aktivere et fakultativt mandat på 2 mia. 
EUR til bekæmpelse af klimaforandringer. Yderli-
gere foreslog Kommissionen at erstatte det nuvæ-
rende system med regionale mål for transaktioner 
under EU-garantien med horisontale målsætninger 
og at lægge mere vægt på de udviklingsmæssige 
aspekter af EIB’s finansiering. Kommissionen fore-
slog endvidere at aktivere EIB’s eksterne mandat 
for Libyen, Irak og Cambodja. Forslagene blev drøf-
tet i Europa-parlamentet og Rådet i hele 2010. Der 
forventes en endelig afgørelse i 2011.

Cotonouaftalen, der har dannet rammen om Ban-
kens forretninger i AVS-landene, blev gennemgået 
selvstændigt uden for midtvejsevalueringen af de 
eksterne mandater i 2010. Banken har været udvik-
lingspartner i AVS-regionen i mere end fire årtier 
og har ydet lån på omkring 12,5 mia. EUR til støtte 
af mere end 1 000 projekter i 70 lande. Det forny-
ede mandat giver EIB mulighed for at udvide sine 
aktiviteter i Afrika syd for Sahara og anerkender for 
første gang klimaforandringer som et nøgleområ-
de for partnerskabet mellem EU og AVS.

Selvom Banken søger at opfylde specifikke mål-
sætninger for alle verdens regioner, har mange af 
de lande, som EIB samarbejder med uden for EU’s 
grænser, vanskeligt ved at opfylde behovet for in-
frastruktur, skabe et grundlag for bæredygtig vækst 
og bekæmpe klimaforandringer.

Kandidatlandene og de potentielle kandidatlande

Finansieringsbidrag i 2010 (mio. EUR) Beløb
Heraf  

risiko villig kapital

Tyrkiet 1 935 30
Serbien  690
Kroatien  511
Bosnien-Hercegovina  72
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien  52
Albanien  51
Montenegro  49

I alt 3 360 30

EIB er den største internationale 
finansieringskilde i Vestbalkan
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moderniseringen i partnerlandene i Middelhavs-
området og bidrage til at skabe og sikre arbejds-
pladser i regionen. Støtten til den private sektor 
var fortsat betydelig og udgjorde 55 % af projekt-
aftalerne. Ud over væksten i långivningen skabte 
FEMIP’s virksomhed en betydelig merværdi, især 
gennem oprettelsen af komplekse finansierings-
ordninger, som f.eks. offentlig-private partnerska-
ber, projektfinansiering og forretninger med en 
højere risikoprofil, end Banken normalt accepterer. 
I 2010 blev omkring 74 % af forretningerne i regi-
onen (i alt knap 1,9 mia. EUR) samfinansieret med 
partnerinstitutioner, hvilket skabte vigtig synergi. 
Teknisk bistand beløb sig til 14,2 mio. EUR i 2010.

I 2010 udgjorde nye EIB-lån i Tyrkiet 1,9 mia. EUR. 
Aktiviteten skyldes hovedsageligt behovet for at 
modvirke den verdensomspændende økonomi-
ske og finansielle krise og støtte intelligent og bæ-
redygtig vækst. Siden krisen brød ud, har EIB især 
støttet den tyrkiske økonomi ved at styrke landets 
SMV-sektor, som i 2010 tegnede sig for 910 mio. 
EUR i lån til formidlende banker.

Fremme af den økonomiske udvikling i 
Middelhavsområdet

EIB har øget sin støtte betydeligt til middelhavs-
partnerlandene i regionen gennem FEMIP, euro-
middelhavsordningen for investering og partner-
skab, som er Bankens finansielle organ i regionen. 
Ved at øge omfanget af sine forretninger til et re-
kordhøjt niveau på 2,6 mia. EUR i 2010 bekræftede 
FEMIP over for partnerlandene, at de herigennem 
kan få hjælp til at modernisere deres offentlige po-
litikker, til trods for den globale økonomiske krise, 
og befæstede sin stilling som den førende investor 
i udviklingen i Middelhavsområdet. Øvrige prio-
riterede sektorer omfatter transport og vand, for-
retninger inden for industri og privat egenkapital 
samt humankapitalsektoren.

Siden oprettelsen i oktober 2002 har FEMIP stillet 
over 12,7 mia. EUR til rådighed for at understøtte 

Middelhavslandene

Finansieringsbidrag i 2010 (mio. EUR) Beløb Heraf  
risiko villig kapital

Egypten 906
Algeriet 500
Tunesien 498
Marokko 420
Syrien 185 10
Regionale lån 31 7
Libanon 7
Gaza og Jordans Vestbred 5 5

I alt 2 552  22

Havnen i Tanger, Marokko
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Østlige partnerlande

EIB’s långivning i østlige partnerlande nåede op på 
631 mio. EUR i 2010, hvilket næsten er en tredob-
belt stigning sammenlignet med 2009. Banken fi-
nansierer i tæt samarbejde med EBGU projekter i 
disse lande ifølge et mandat på 3,7 mia. EUR i lån 
i perioden 2007-2013. Som et supplement til EU-
mandatet oprettede EIB sin egen finansieringsord-
ning for de østlige partnerlande på 1,5 mia. EUR til 
lån og garantier for egen risiko til EU-investeringer i 
de samme lande. Halvdelen af långivningen i 2010 
gik til energisektoren. Andre fokusområder omfat-
tede vand- og transportprojekter, agroindustrien 
og kreditlinjer til SMV. I december 2010 lancerede 
Banken en ny ordning for teknisk bistand, EPTATF 
(Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund), 
der har til formål at øge virkningen af forretninger 
og fremskynde vellykket gennemførelse af projek-
ter i regionen.

Centralasien

Blandt de centralasiatiske lande, som har adgang 
til EIB-finansiering (Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjiki-
stan, Turkmenistan og Usbekistan), var Kasakhstan 
det andet land, som undertegnede en rammeafta-
le i 2010, efter Tadsjikistan i 2009. Tre projekter på 
i alt 328 mio. EUR bedømmes inden for sektorerne 
vand, energi og klima. Banken og Kirgisistan for-
ventes at undertegne en rammeaftale i begyndel-
sen af 2011, mens bestræbelserne på at indgå afta-
ler med  Turkmenistan og Usbekistan fortsætter.

Rusland og de østlige naboer

Finansieringsbidrag i 2010 (mio. EUR) Beløb

Rusland  250
Moldova  185
Georgien  175
Ukraine  16
Armenien  5

I alt 631

Opførelsen af hovedsamleledning, Skt. Petersborg, Rusland
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AVS-landene og Sydafrika

I landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet støtter 
EIB typisk initiativer, som fremmer udvikling i den 
private sektor, som f.eks. SMV-investeringer, men 
lægger også vægt på produktionsinfrastruktur i 
større målestok, herunder projekter for vedvarende 
energi, initiativer til energieffektivitet og andre pro-
jekter, der tager hensyn til klimaforandringer. Midt 
i den økonomiske og finansielle krise søger EIB at 
sikre sunde investeringer, som er til fordel for de 
svagest stillede og støtter bæredygtig udvikling.

Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), De Oversøiske Lande og Territorier (OLT) og Sydafrika

Finansieringsbidrag i 2010 (mio. EUR) Beløb Heraf  
risiko villig kapital

Afrika 738 182
 Vestlige 279 82
 Østlige 260 40
 Sydlige og Det Indiske Ocean 145 5
 Multiregionale lån 45 45
 Centrale og ækvatoriale 10 10
Vestindien 48 7
Stillehavet 9 9
Regionale AVS-lån 162 162
OLT 15 15

AVS-OLT i alt 972 374

Sydafrika 50

Finansieringen til EIB’s forretninger kommer fra EU-
medlemsstaternes budgetter via Investeringsfacili-
teten sammen med lån fra Bankens egne midler for 
egen risiko. Indgåede låneaftaler inden for investe-
ringsfaciliteten nåede op på 374 mio. EUR i 2010. 
Yderligere 598 mio. EUR blev ydet til AVS-projek-
ter af Bankens egne midler i 2010. Banken ydede 
lån på 50 mio. EUR inden for et separat mandat i 
Sydafrika.

Moma Titanium, Mozambique

EIB har været udviklingspartner 
i AVS-regionen i mere end fire 
årtier
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Økonomisk samarbejde med Asien  
og Latinamerika

I 2010 ydede EIB lån på 1,2 mia. EUR i Asien og 
Latinamerika. Investeringer i Asien udgjorde ca. 
723 mio. EUR, mens långivningen i Latinamerika 
beløb sig til ca. 499 mio. EUR. Inden for det nuvæ-
rende mandat kan EIB udlåne op til 3,8 mia. EUR i 
Asien og Latinamerika i perioden 2007-2013. Ban-
kens långivning i Asien og Latinamerika indgår i 

EU’s strategi for økonomisk samarbejde med dis-
se regioner. Med strategien sættes der fokus på at 
styrke EU’s tilstedeværelse gennem udenlandske 
direkte investeringer og overførsel af teknologi og 
knowhow, men den omfatter også miljøbeskyttel-
sesprojekter, herunder især klimaprojekter og pro-
jekter, der bidrager til sikker energiforsyning.

Hanois metro, Vietnam

Asien og Latinamerika

Finansieringsbidrag i 2010 (mio. EUR) Beløb

Latinamerika 499
 Brasilien  420
 Mexico  79
Asien 723
 Kina  500
 Vietnam  223

I alt 1 222
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Nyt rammelån i Kina til klimatiltag

Et nyt rammelån til Kina på 500 mio. EUR til klima-
tiltag blev undertegnet i december 2010 efter det 
første vellykkede rammelån, der blev undertegnet i 
2007, og EIB fortsætter således med at bistå landet 
med bekæmpelsen af klimaforandringer. Det første 
lån på 500 mio. EUR har været med til at realisere en 
række projekter, herunder skovplantningsprogram-
mer, vindmøllefarme, mindre vandkraftprojekter og 
investeringer i energieffektivitet og bekæmpelse af 
forurening i industrisektorerne. Denne forretning 
er et af EIB’s mest effektive lån med hensyn til driv-
husgasemissioner og vil resultere i en anslået årlig 
CO

2
-besparelse på 2 millioner t, når alle delprojek-

ter kører.



Fælles indsats med 
Europa-Kommissionen 
og andre internationale 
finansieringsinstitutioner

"Open Days",  

den 8. europæiske  

uge for regioner og byer
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De fire J-initiativer

JASPERS, JESSICA, JEREMIE og JASMINE, de fire J-
initiativer, er resultatet af dette stærkere partner-
skab. De er alle fælles initiativer, der kombinerer 
finansiering og menneskelige ressourcer fra EIB-
Gruppen og Europa-Kommissionen.

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in 
European Regions) er et initiativ til fælles bistand til 
fremme af projekter i de europæiske regioner, som 
forvaltes af EIB og medsponsoreres af Kommissio-
nen, EBGU og KfW. JASPERS har fokus på at bistå 
lande, der kan modtage tilskud fra strukturfondene, 
med forberedelsen af forslag til bæredygtig infra-
struktur samt yde teknisk bistand.

Til sådanne langsigtede produktive investeringer 
har begge typer af finansiering – tilskud og lån – de-
res egne særlige egenskaber og fordele. Fælles ini-
tiativer udviklet af EIB-Gruppen og Kommissionen 
i henhold til den aktuelle finansielle ramme 2007-
2013 har påvist, hvordan de to instrumenter kan 
kombineres med henblik på at opnå en større effekt. 
EU’s regionalpolitik samt innovation og transport er 
nogle af de områder, hvor dette har været tilfældet.

Regionalpolitik

Formålet med EU’s regionalpolitik er at udjævne ulig-
heder mellem økonomisk stærke og svage regioner 
og anvende disponible midler på den bedst mulige 
måde. Regionalpolitik lægger vægt på behovet for 
at koordinere tilgængelige finansielle instrumenter i 
EU og på nationalt og regionalt plan med henblik på 
at fremme regional integration. I denne forbindelse 
spiller EIB-Gruppen en væsentlig rolle, hvilket frem-
går af nye fælles initiativer med Europa-Kommissio-
nen og medlemsstaterne eller regionerne.

Den nuværende programmeringsperiode 2007-
2013 for EU’s såkaldte samhørighedspolitik har gi-
vet EIB og EIF en vigtigere rolle end tidligere i for-
hold til planlægning og programmering, herunder 
teknisk bistand til forberedelse af projekter, pro-
jektbedømmelse og finansieringsteknik og -over-
vågning. En række fælles initiativer, der er direkte 
tilknyttet samhørighedspolitikker, som JASPERS, 
JESSICA, JEREMIE og JASMINE, men også instru-
menter med risikodeling som ordningen for finan-
siering med risikodeling og garantiordningen for 
lån til transeuropæiske transportnet, der vedrører 
supplerende EU-målsætninger, har skabt et stær-
kere partnerskab med Kommissionen.

I kraft af sin rolle som Den Europæiske Unions finansieringsinstitution er EIB-Gruppen 
sammen med EU-budgettet en af de to kilder til finansiering af investeringer til støtte af 
EU’s politikker.

Offentlig transport, Hamburg, Tyskland
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dit. EIF har fået bemyndigelse til at administrere en 
del af initiativet for at yde finansiel støtte til mikro-
finansieringsinstitutioner fra EIB’s midler samt tek-
nisk bistand fra Kommissionens midler.

Fælles risikodeling inden for innovation

EIB og Kommissionen oprettede finansieringsordnin-
gen med risikodeling for at kunne finansiere investe-
ringer med højere risiko og udbytte i forskning, ud-
vikling og innovation. 1 mia. EUR fra Bankens reserver 
og yderligere 1 mia. EUR fra Kommissionens 7. ram-
meprogram for forskning giver ordningen en kapital-
stødpude på 2 mia. EUR, der sætter den i stand til at 
udlåne op til 10 mia. EUR til investeringer på mindst 
det dobbelte i banebrydende forskning, udvikling og 
innovation i perioden 2006-2013. Uafhængige sag-

JESSICA (Joint European Support for Sustaina-
ble Investment in City Areas) er et initiativ til fæl-
les europæisk støtte til bæredygtige investeringer 
i byområder, som blev oprettet af EIB, Kommissio-
nen og Europarådets Udviklingsbank i fællesskab. 
Det anvender finansieringstekniske mekanismer til 
støtte af investeringer i bæredygtig byudvikling og 
anvender strukturfondsmidler til tilbagebetalings-
pligtig og genanvendelig finansiering af indtægts-
skabende investeringer.

JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-
Medium Enterprises initiative) er et initiativ for fæl-
leseuropæiske midler til mikro- og mellemstore 
virksomheder. Den Europæiske Investeringsfond 
og Kommissionen samarbejder om at give natio-
nale og regionale myndigheder mulighed for at 
anvende strukturfondsmidler til fremme af SMV’s 
adgang til finansiering og finansieringstekniske 
produkter i regionerne.

JASMINE (Joint Action to Support Micro-Finance In-
stitutions in Europe) er et initiativ til fælles indsats 
for støtte til mikrofinansieringsinstitutioner i Euro-
pa, som er målrettet mod udviklingen af mikrokre-

EIB's og Kommissionens fælles initiati-
ver øger løftestangseffekten

Forskning, udvikling og innovation inden for sundhedsplejesoftware og billedteknologi, Belgien
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kyndige drog positive konklusioner af en midtvejse-
valuering i 2010 og anbefalede en bredere og mere 
dybdegående anvendelse af instrumenter som finan-
sieringsordningen med risikodeling.

Fælles risikodeling inden  
for transportinvesteringer

Garantiordningen for lån til transeuropæiske trans-
portprojekter blev oprettet af EIB og Kommissionen 
for at afhjælpe trafikrisiko for private investorer i så-
danne projekter. Dette risikoinstrument, der er lige-
ligt finansieret af de to institutioner, dækker de ind-
tægtsrisici, der er forbundet med trafikmængden i 
projekternes kritiske tidlige driftsfase, idet det ofte 
tager tid, før trafikstrømme når op på et niveau, der 
giver en tilstrækkelig indtægt. I 2010 blev der ydet 
den første garanti inden for garantiordningen for lån 
til transeuropæiske transportprojekter på 70 mio. 
EUR til et offentlig-privat partnerskabsprojekt til for-
nyelse og forbedring af C-25-motorvejen i det nord-
lige Cataluña, hvortil EIB ydede lån på 200 mio. EUR.

Andre særlige aktiviteter i EU

ELENA (European Local Energy Assistance) er den 
europæiske ordning for teknisk bistand til lokale 
energiprojekter, et fælles initiativ til teknisk bistand, 
der er etableret af EIB og Kommissionen. ELENA-mid-
ler kan anvendes til strukturering af programmer, for-
retningsplaner og energirevisioner, til forberedelse af 
licitationsprocedurer og aftaler og til betaling af pro-
jektgennemførelsesenheder. Kort sagt alt, hvad der er 
nødvendigt, for at gøre byers og regioners bæredyg-
tige energiprojekter berettiget til EIB-finansiering.

Investeringsprogrammer kan omfatte forbedring af 
energieffektiviteten i bygninger eller gadebelysning, 
integrering af vedvarende energikilder i bygninger el-
ler renovering eller installation af fjernvarmesystemer 
ved brug af kraftvarme eller vedvarende energikilder. 
Ligeledes er de målrettet bytransportprogrammer, 
såsom indførelsen af energieffektive busser og infra-
struktur til køretøjer med alternative brændstoffer.

NER300-initiativet blev lanceret af Europa-Kommis-
sionen i 2010. Det vedrører verdens største tilskuds-
program til støtte af kulstofopsamling og -oplagring 
samt innovative demonstrationsprojekter vedrøren-
de vedvarende energiteknologi. Den Europæiske 
Investeringsbank vil støtte projektgennemførelsen 
gennem bedømmelse af projekter og organisering 
af emissionskvotesalg, der medvirker til finansiering 
af tilskuddene. Med disse emissionskvoter blev ini-
tiativet navngivet NER (”new entrants reserve” ifølge 
EU’s ordning for emissionshandel).

Forening af ressourcer uden for EU

Uden for EU arbejder EIB tæt sammen med EU-in-
stitutioner, EU-landes og partnerlandes regeringer 
samt internationale og bilaterale finansielle institu-
tioner. Alene i EU’s nabo- og partnerlande udgjor-
de samfinansiering 73 % af omfanget af indgåede 
aftaler i 2010. I AVS-regionen har EIB en lang erfa-
ring med at kombinere lån med EU-tilskud.



En ansvarlig institution
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tilgængelige teknologi, maksimerer muligheden 
for energieffektivitetsforanstaltninger og fremmer 
mere bæredygtige transportformer.

EIB støtter social udvikling gennem långivning til 
sundheds- og uddannelsesprojekter. Visse af Ban-
kens mikrofinansieringsinitiativer vedrører specifikt 
socialt ugunstigt stillede personers behov. EIB’s fi-
nansiering går udelukkende til projekter, der over-
holder menneskerettighederne og opfylder EIB’s 
sociale standarder, som bygger på principperne i 
charteret om grundlæggende rettigheder og på in-
ternational god praksis. I 2010 bistod Banken med 
indførelsen af bedste praksis ved at organisere en 
række seminarer om virksomheder og menneske-
rettigheder for at fremme en dialog mellem virk-
somheder, civilsamfundet og mellemstatslige or-
ganisationer om dette emne.

Banken er meget engageret i at integrere miljø-
mæssige og sociale hensyn i sine forretningsaktivi-
teter; sikre god virksomhedsledelse, gennemsigtig-
hed og ansvarlighed for sig selv og sine modparter; 
sikre, at investeringer,   som Banken finansierer, er 
etiske og bæredygtige; udvikle gensidigt givtige 
forhold mellem Banken og dens værtssamfund og 
minimere sit eget miljøfodspor. EIB har målt og af-
lagt beretning om sin praksis inden for virksom-
hedsansvar siden 2005, og virksomhedsansvar er 
fuldt integreret i Bankens forretningsstrategi.

Virksomhedsansvar ligger til grund for EIB’s målsætning om at støtte sunde 
investeringer, der fremmer EU’s politiske mål.

Formanden for EIB besøger Ouagadougou, Burkina Faso

EIB er meget bevidst om sit eget 
miljøfodspor

Alle projekter, som EIB finansierer, opfylder EU’s 
miljømæssige principper og standarder. Desuden 
går en betydelig del af Bankens långivning til inve-
steringer, der specifikt er målrettet beskyttelse og 
forbedring af det naturlige og det menneskeskab-
te miljø, og som fremmer social trivsel. Sådanne 
miljømæssige investeringer omfatter klimatiltag, 
beskyttelse af natur og biodiversitet, sundhed og 
bæredygtig anvendelse af naturlige ressourcer og 
affaldsforvaltning.

I 2010 gennemførte EIB en pilotundersøgelse af 
CO

2
-fodsporet fra de projekter, den finansierer. Et 

udvalg af 73 projekter inden for sektorerne energi, 
transport og industri samt visse vandprojekter vi-
ste betydelig reduktion af CO

2
-emission. Dette er et 

direkte resultat af, at Banken finansierer den bedst 
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EIB har en nultolerancepolitik over for korruption, 
svig, underhåndsaftaler, tvang, hvidvaskning af 
penge og finansiering af terrorisme i forbindelse 
med sine forretninger og aktiviteter. EIB var en af 
de første finansielle institutioner, der vedtog en så-
dan politik, og Banken har desuden tilsluttet sig in-
ternationale initiativer for at lægge pres på retsom-
råder, der ikke opfylder internationale normer, for 
at sikre overholdelsen af disse.

Som EU-organ er EIB forpligtet til at sikre størst mu-
lig gennemsigtighed i alle sine aktiviteter over for 
sine eksterne og interne interessenter. I 2010 for-
enede Banken sine politikker for gennemsigtighed 
og offentliggørelse i et nyt sæt principper og prak-
sisser, der fremmer åbenhed. Som grundlæggende 
princip har tredjeparter så vidt muligt adgang til 
oplysninger vedrørende Bankens forretningsmæs-
sige og institutionelle aktiviteter, medmindre der 
er en tvingende grund til at holde dem fortroligt.

EIB’s forbindelser med civilsamfundet, herunder ik-
kestatslige organisationer og andre interessegrup-
per, styres af de samme principper. Dialogen med 
civilsamfundet sikrer værdifuldt input på politisk 
niveau og bidrager ofte til at skærpe Bankens op-
mærksomhed om projektrelaterede spørgsmål. 
Af samme årsag samarbejder Banken med specia-
liserede organisationer, der har særlige mål eller 
interesser til fælles med EIB, f.eks. bæredygtig ud-
vikling, miljøbeskyttelse, biodiversitet eller fattig-
domslempelse. I 2010 omfattede Bankens partnere 
Transparency International, International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) og Extractive Indu-
stries Transparency Initiative (EITI). Desuden tilslut-
tede EIB sig sidste år Global Water and Adaptation 
Action Alliance, et netværk bestående af finansielle 
institutioner, selskaber, foreninger, forskningsinsti-
tutter og ikkestatslige organisationer.

Wroclaws vandforsyning, Polen
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EIB er meget bevidst om sit eget miljøfodspor. Flek-
sible arbejdstider, fjernarbejdeordninger og gratis 
offentlig transport reducerer miljøpåvirkningen fra 
medarbejdere, der tager bilen til arbejde. I 2010 var 
den samlede CO

2
-emission som følge af Bankens 

egne aktiviteter 18 997 t, hvoraf 94 % stammede 
fra rejseaktiviteter og 6 % fra energi, affald og pa-
pirforbrug. Disse tal bekræfter tendensen til reduk-
tion af CO

2
-emissioner, der startede i 2008.

EIB har som ansvarlig arbejdsgiver formaliseret en 
ny udvikling inden for politikken for menneskelige 
ressourcer i 2010. Den bygger på tre grundpiller. 
For det først skal Banken beskæftige højtydende, 
motiverede medarbejdere, som løbende udvikler 
deres kompetencer. Denne grundpille suppleres af 
inspirerende og selvstændig ledelse inden for en 
passende organisatorisk ramme. Alt dette skal rea-
liseres i et gunstigt, inddragende arbejdsmiljø, som 
giver medarbejderne mulighed for at yde deres 
bedste. Åben, gennemsigtig intern kommunikati-
on er en afgørende faktor for at nå målsætninger 
for menneskelige ressourcer.



EIB’s kapitalforretninger  
og låntagningsaktiviteter i 2010

Rion-Antirion-broen 

over Den Korinthiske 

Bugt, Grækenland



Aktivitetsberetning 51 EIB-Gruppen

EIB er Den Europæiske Unions bank. Den er finan-
sielt uafhængig og har en kapital på 232 mia. EUR, 
tegnet af EU-medlemsstaterne, som ejer EIB. Ban-
ken er den største supranationale låntager og har 
en AAA-kreditvurdering.

Bankens kapital og ejere

Medlemsstaternes bidrag til Bankens kapital be-
regnes på grundlag af hver stats økonomiske vægt 
i EU (udtrykt i BNP) ved dens tiltrædelse. I henhold 

til vedtægterne må den samlede sum af de til en-
hver tid løbende lån og garantier, som er ydet af 
Banken, ikke overstige 250 % af den tegnede kapi-
tal, reserverne, de ubundne midler og overskuddet 
af resultatopgørelsen. Det kumulerede beløb redu-
ceres med det tegnede beløb for Bankens erhver-
velse af kapitalandele, hvad enten det er udbetalt 
eller ej.

EIB’s kapitaldækning – forholdet mellem Bankens ka-
pital og aktiver – var 27,2 % i slutningen af 2010. Den 
Internationale Betalingsbanks Baselkomité har fast-
sat den mindste kapitaldækning for banker til 8 %.

Oversigt over EIB’s kapital

    0 10 000 000 000 20 000 000 000 30 000 000 000 40 000 000 000

Beløb (EUR)

Tyskland 37 578 019 000 DE
Frankrig 37 578 019 000 FR

Italien 37 578 019 000 IT

Det Forenede Kongerige 37 578 019 000 GB

Spanien 22 546 811 500 ES

Nederlandene 10 416 365 500 NL

Belgien 10 416 365 500 BE

Sverige 6 910 226 000 SE

Danmark 5 274 105 000 DK

Østrig 5 170 732 500 AT

Polen 4 810 160 500 PL

Finland 2 970 783 000 FI

Grækenland 2 825 416 500 GR

Portugal 1 820 820 000 PT

Tjekkiet 1 774 990 500 CZ

Ungarn 1 679 222 000 HU

Irland 1 318 525 000 IE

Rumænien 1 217 626 000 RO

Slovakiet  604 206 500 SK

Slovenien  560 951 500 SI

Bulgarien  410 217 500 BG

Litauen  351 981 000 LT

Luxembourg  263 707 000 LU

Cypern  258 583 500 CY

Letland  214 805 000 LV

Estland  165 882 000 EE
Malta  98 429 500 MT

I alt 232 392 989 000
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Balance og årets overskud

Ultimo 2010 udgjorde de samlede aktiver 420 mia. 
EUR, en stigning på 14 % i forhold til ultimo 2009. 
Denne stigning skyldes den usædvanlige vækst 
i långivningen i løbet af de sidste to år som resul-
tat af EIB’s rolle i den europæiske økonomiske gen-
opretningsplan, hvor EIB midlertidigt udvidede 
sine långivningsaktiviteter efter anmodning fra 
medlemsstaterne.

Nettooverskuddet nåede op på 2,1 mia. EUR i 
2010 (en stigning på 13 %). Overskuddet afspej-
ler rekordhøje långivningsniveauer under krisen, 
mens administrative omkostninger er steget mere 
langsomt.

Den største supranationale låntagere

EIB er en selvfinansierende organisation, der låner 
hovedparten af sine udlånsressourcer på de inter-
nationale kapitalmarkeder, og er den største su-
pranationale låntager. Banken understøttes af en 
solid støtte fra dens ejere, et stærkt kapitalgrund-
lag, en fremragende aktivkvalitet, konservativ risi-
kostyring og en sund finansieringsstrategi og har 
den bedst mulige kreditvurdering (AAA), som igen 
i 2010 blev bekræftet af Fitch, Moody’s og Stan-
dard & Poor’s. Banken kan låne til yderst fordelag-
tige priser på grund af sin finansielle styrke. I kraft 
af sin rolle som en organisation, der ikke har til 
formål at maksimere sit overskud, overdrages de 
fleste fordele ved EIB’s låntagningsbetingelser til 
projektinitiativtagere.

Låntagningsaktiviteter i 2010

Banken styrede omhyggeligt uden om markedsvo-
latiliteten, der skyldtes eksterne begivenheder, og 
var i 2010 i stand til at låne 67 mia. EUR. Låntagning 
i Bankens tre kernevalutaer – euro (EUR), amerikan-

ske dollar (USD) og pund sterling (GBP) – var fortsat 
dominerende og beløb sig til ca. 56 mia. EUR. Euro-
en udgjorde den største andel med 26,2 mia. EUR, 
efterfulgt af amerikanske dollar (32,3 mia. USD eller 
24,0 mia. EUR) og pund sterling (4,8 mia. GBP eller 
5,5 mia. EUR).

Obligationslån i ikkekernevalutaer steg til 11,4 mia. 
EUR. Banken optog lån i 14 andre valutaer, hvoraf 
låntagninger i australske dollar var størst (6,3 mia. 
AUD eller 4,3 mia. EUR) – og nærmer sig niveauet 
for låntagninger i pund sterling. Emissioner i tyrki-
ske lire, japanske yen, schweiziske franc og norske 
kroner nåede hver op på 1 mia. EUR eller mere.

Klimabevidsthedsobligationer

I 2010 rejste Banken i alt 543 mio. EUR via klima-
bevidsthedsobligationer som en del af dens fi-
nansieringsprogram. Disse obligationer er særligt 
kendetegnet ved, at provenuet øremærkes og ude-
lukkende anvendes til finansiering af projekter, der 
støtter klimatiltag inden for områderne vedvaren-
de energi og energieffektivitet.

Siden 2007 har EIB regelmæssigt udstedt klima-
bevidsthedsobligationer. Herigennem havde Ban-
ken rejst 1,4 mia. EUR ved udgangen af 2010, via  
10 transaktioner i seks forskellige valutaer.
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Bestyrelsen på mødet i februar 2011



Virksomhedsledelse i EIB
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Styrelsesrådet består af ministre, der er 
udpeget af hver af de 27 medlemsstater – sædvan-
ligvis finansministrene. Det fastlægger de alminde-
lige retningslinjer for kreditpolitikken, godkender 
årsregnskabet med balancen og træffer beslutning 
om dels Bankens deltagelse i finansieringer uden 
for Unionen, dels kapitalforhøjelser. Desuden ud-
nævner det medlemmerne af bestyrelsen, direktio-
nen og revisionsudvalget. Styrelsesrådet mødes én 
gang om året.

EIB’s vedtægtsmæssige organer

Bestyrelsen har enebeføjelse til at træffe 
beslutning om ydelse af finansiering, især i form af 
kreditter og garantier og om optagelse af lån. Den 
efterprøver, at Bankens forretninger udføres behø-
rigt, og at Banken ledes i overensstemmelse med 
traktaterne og vedtægterne såvel som med styrel-
sesrådets almindelige retningslinjer. Medlemmer-
ne udpeges af medlemsstaterne og udnævnes af 
styrelsesrådet for et tidsrum på fem år, der kan for-
nys, og de er kun ansvarlige over for Banken.

Møde i styrelsesrådet i Luxembourg
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Bestyrelsen består af 28 medlemmer, hvoraf et ud-
peges af hver af de 27 medlemsstater og et af Euro-
pa-Kommissionen. Antallet af suppleanter er fast-
sat til 18, hvilket betyder, at nogle medlemsstater 
udpeger fælles suppleanter. Bestyrelsen mødes 
hver måned.

Med henblik på at øge bestyrelsens faglige sag-
kundskab på visse områder kan bestyrelsen ved 
selvsupplering udvides med seks eksperter (tre 
medlemmer og tre suppleanter) med rådgivende 
funktion uden stemmeret.

Medmindre andet er fastsat i vedtægterne, træffes 
beslutninger med et flertal, der består af mindst en 
tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer og 
repræsenterer mindst 50 % af den tegnede kapital.

Revisionsudvalget er et uaf-
hængigt organ, der er direkte ansvarligt over 
for styrelsesrådet. Det er ansvarligt for revisi-
onen af Bankens regnskaber og efterprøver, 
om Bankens aktiviteter er i overensstemmel-
se med bedste bankpraksis. Revisionsudval-
get undersøger hvert år, om Bankens forret-
ninger er udført i overensstemmelse med 
gældende regler, og om dens bøger har væ-
ret rigtigt ført. Når bestyrelsen godkender 
årsregnskaberne, afgiver revisionsudvalget 
sine erklæringer derom. Revisionsudvalgets 
beretninger om resultaterne af dets arbejde 
i det forløbne år tilgår styrelsesrådet sammen 
med bestyrelsens årsberetning.

Revisionsudvalget består af seks medlem-
mer, der udnævnes af styrelsesrådet for et 
tidsrum af seks regnskabsår i træk, som ikke 
kan fornys.

Revisionsudvalget

Bestemmelserne om Bankens organer fremgår af dens vedtægter og forretningsorden. Sammensætningen af disse organer, med-
lemmernes curriculum vitæ og yderligere oplysninger om vederlagsordningerne for disse fremgår af EIB’s netsted www.eib.org, der 
opdateres jævnlig.
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EIF ledes og administreres af følgende tre organer:

➾  Generalforsamlingen, der består af samtlige 
medlemmer (EIB, EU og 28 finansieringsinsti-
tutioner) og træder sammen mindst en gang 
årlig;

➾  Bestyrelsen, der består af syv medlemmer og 
syv suppleanter og bl.a. træffer beslutning om 
Fondens forretninger;

EIF's vedtægtsmæssige organer

Nærmere oplysninger om EIF’s vedtægtsmæssige organer (sammensætning samt medlemmernes curriculum vitæ og vederlagsord-
ninger) og personale (sammensætning, generaldirektørernes og direktørernes curriculum vitæ samt personalets vederlagsordning) 
foreligger på EIF’s netsted, der opdateres jævnligt: www.eif.org.

➾  Den administrerende direktør, der er ansvarlig 
for, at Fonden administreres i overensstemmel-
se med vedtægterne samt de retningslinjer og 
principper, som bestyrelsen har vedtaget.

EIF’s regnskaber efterprøves af et revisorudvalg, 
der består af tre revisorer, der er udnævnt af ge-
neralforsamlingen, samt af uafhængige eksterne 
revisorer.
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Direktionen er Bankens udøvende kollegiale fuldtidsor-
gan. Den består af ni medlemmer. Under formanden for 
Bankens ledelse og bestyrelsens kontrol fører den tilsyn 
med Bankens løbende forretninger, ligesom den forbere-
der og drager omsorg for udførelsen af bestyrelsens be-
slutninger. Formandskabet for direktionen varetages af 
formanden for Banken. Direktionsmedlemmerne er kun 
ansvarlige over for Banken. De udnævnes af styrelsesrå-
det på forslag fra bestyrelsen for et tidsrum af seks år, der 
kan fornys. De fire største ejere – Frankrig, Tyskland, Ita-
lien og Det forenede Kongerige – har permanent plads i 
direktionen. Direktionen mødes hver uge.

I henhold til Bankens vedtægter er formanden også 
bestyrelsesformand.

2
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1 Philippe MAYSTADT Formand 
➾ Generel strategi
➾ Institutionelle anliggender og forbindelserne med de øvrige internationale finansielle institutioner 
➾ Beretningerne fra generalinspektøren, finanskontrolløren og lederen af compliancetilsynet 
➾ Menneskelige ressourcer 
➾ Intern kommunikation
➾ Ligestillingspolitik; formand for det paritetiske udvalg for ligestilling 
➾ Gennemførelse af Basel II- og III-aftalerne
➾ Formand for EIF's bestyrelse
➾ Formand for budgetudvalget

Kollegiet af direktionsmedlemmer og deres tilsynsførende forpligtelser Pr. 15. april 2011

2 Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Næstformand
➾  Finansieringsvirksomheden i Frankrig og 

partnerlandene i Middelhavsområdet 
➾ Ekstern kommunikation
➾ Transparens og informationspolitik
➾ Forbindelserne med ikkestatslige organisationer

3 Simon BROOKS, CB Næstformand
➾  Finansieringsvirksomheden i Det Forenede Kongerige 

og Nederlandene
➾ Miljø og klima
➾  Intern og ekstern revision samt forbindelserne med 

revisionsudvalget
➾ Compliance
➾ Klagemekanismen
➾ Forbindelserne med Den Europæiske Revisionsret 
➾  Forbindelserne med Det Europæiske Kontor for 

Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske 
Ombudsmand

➾ Bygninger, arbejdsmiljø og logistik

4 Matthias KOLLATZ-AHNEN Næstformand
➾  Finansieringsvirksomheden i Tyskland, Østrig og 

Rumænien samt i Kroatien og Tyrkiet
➾ Finansiering af mindre og mellemstore virksomheder
➾ Nye produkter og særlige forretninger
➾ Økonomisk og social samhørighed; konvergens
➾ Teknisk bistand; JASPERS
➾ JESSICA
➾ Medlem af EIF’s bestyrelse 
➾ Medlem af tilskudsudvalget

5 Eva SREJBER Næstformand
➾  Finansieringsvirksomheden i Finland, Sverige, Estland, 

Letland og Litauen samt i de østlige nabolande, EFTA-
landene og landene i Centralasien

➾ Videnbaseret økonomi
➾ Efterfølgende evaluering af forretningerne
➾ Informationsteknologi
➾ Formand for tilskudsudvalget

6 Dario SCANNAPIECO Næstformand
➾  Finansieringsvirksomheden i Italien og Malta samt på 

Vestbalkan
➾ Tilsyn med og restrukturering af forretningerne 
➾ Planlægning og budget
➾ Omkostningseffektivitet
➾ Repræsentantskabsmedlem i EBGU
➾ Medlem af kunstudvalget

7 Plutarchos SAKELLARIS Næstformand
➾  Finansieringsvirksomheden i Grækenland, Cypern, 

Danmark, Irland samt i AVS-landene og Sydafrika
➾ Risikostyring
➾ Energi
➾ Økonomiske, finansielle og sektorale undersøgelser
➾ Regnskaber
➾ Formand for kunstudvalget

8 Magdalena ÁLVAREZ ARZA Næstformand
➾  Finansieringsvirksomheden i Spanien, Portugal, Belgien og 

Luxembourg samt i Asien og Latinamerika 
➾  Forretningernes og produkternes juridiske aspekter
➾ Middeltilvejebringelse og likviditet

9 Anton ROP Næstformand
➾  Finansieringsvirksomheden i Polen, Tjekkiet, Ungarn, 

Slovakiet, Slovenien og Bulgarien
➾ Transeuropæiske net for transport 
➾ Bankens sociale ansvar
➾ Repræsentantskabssuppleant i EBGU

Detaljerede oplysninger om EIB’s ledelsesstruktur kan findes på Bankens netsted www.eib.org.
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Den Europæiske Investeringsbank
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EIB vil gerne takke følgende initiativtagere og leverandører for de fotografier, som er anvendt i denne beretning:

Forside, s. 22 C-Power N.V., s. 7 Safran, s. 8 STMicroelectronics, s. 9 Marion Schmieding – Alexander Obst / Berliner Flughäfen, s. 15 
RENFE, s. 17 Nya Karolinska Solna Hospital, s. 18 Sincrotrone Trieste S.C.p.A., s. 20 Lahti Energia Oy, s. 21, 37 MEDGAZ, S.A., s. 25 
ENEOP - Eólicas de Portugal, s. 27 Abengoa Solar, s. 31 Renault, s. 34, 39 MOMA, s. 38 Vodokanal, s. 42 Den Europæiske Union 2010 
PE-EP, s. 43 Hamburger Hochbahn AG, p.44 Agfa-Gevaert, p. 2-3, 4, 6, 10-11, 12, 14, 21, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 47 48, 
49, 50, 53, 55, 56 EIB Photolibrary

Layout: EIB GraphicTeam.

Trykt af Imprimerie Jouve på MagnoSatin-papir med blæk baseret på vegetabilske olier. Papiret er certificeret efter Forest 
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En liste over eksterne kontorer foreligger på Bankens netsted 
(www.eib.org/offices).
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