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EIB-gruppens Årsredovisning för 2010 består av fyra separata 
avsnitt:
•	 	verksamhetsberättelsen som redogör för EIB-gruppens verksam-

het under det senaste året samt framtidsutsikter
•	 	resultatrapporten som innehåller bokslutet för EIB, EIB-gruppen (i 

enlighet med IFRS och EU-direktiv) och EIF, tillsammans med till-
hörande bilagor

•	 	den statistiska rapporten som innehåller en förteckning över bank-
ens finansierade projekt och genomförda upplåning under 2010 
tillsammans med en förteckning över EIF:s projekt. Den innehåller 
även översiktstabeller för året och för de senaste fem åren

•	 	Corporate Responsibility Report med detaljerad information om 
gruppens företagsansvar.

Årsredovisningen finns även på bankens webbplats  
www.eib.org/report.
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✓   EIB:s totala utlåning  under 2010 uppgick till  
72 miljarder euro – varav 63 miljarder inom  

Europeiska unionen och 9 miljarder utanför.

✓   Under 2010 finansierade EIB 460 stora projekt i  72 länder.

✓   Utlåningen till klimatåtgärder i Europeiska unionen ökade till hela  

19 miljarder euro, vilket motsvarar 30 % av bankens utlåning inom EU.

✓   Under 2010 slutförde banken ett extra treårigt  åter-
hämtningspaket på 61 miljarder euro,  
vilket var 11 miljarder mer än den ursprungliga planen.

✓   Under året kunde 115 000 små och medelstora företag utnyttja 

finansiering från EIB-gruppen.

✓   Finansiering till de konvergensregioner i Europeiska unionen som 

drabbats hårdast av den ekonomiska och finansiella krisen up pgick 
till 26 miljarder euro under 2010.

✓   EIB lånade upp 67 miljarder euro på de internationella 

obligationsmarknaderna.

Nyckeltal 2010



forskning för att göra teknologiska framsteg och 
innovation som måste spridas mycket snabbare i 
hela ekonomin.

EIB är beredd att ge ett betydande stöd till genom-
förandet av denna strategi. Redan under 2010 finan-
sierade EIB projekt i utbildningssektorn som uppgick 
till mer än 4 miljarder euro och över 7 miljarder euro 
tillhandahölls till forsknings-, utvecklings- och inno-
vationsprojekt. Banken kommer att öka sin finansie-
ring på dessa områden då en förstärkning av "kun-
skapstriangeln" inte bara har en positiv inverkan på 
konkurrenskraften utan också är  viktig för att be-
kämpa fattigdom och social utslagning. EIB kom-
mer därför att fortsätta att utveckla gemensamma 
finansieringsinstrument tillsammans med Europe-
iska kommissionen, t.ex. finansieringsinstrumen-
tet för riskdelning (RSFF). Sådana instrument ger en 
hävstångseffekt för EU:s budget (med samma bud-
getbelopp kan budgeten stödja en mycket större in-
vesteringsvolym) samtidigt som EIB:s kapitalbehov 
minskar (med samma kapitalbelopp kan EIB bevilja 
en mycket större lånevolym)2. För oss är det uppen-
bart att EIB:s stöd till Europa 2020-strategin skulle 
vara ännu  effektivare om banken kunde ha ett prag-
matiskt och obyråkratiskt samarbete med Europeiska 
kommissionen och andra finansinstitut.3

➾  Europa 2020

När den finansiella krisen bröt ut under 2008, vilken 
ledde till en ekonomisk kris, reagerade medlemssta-
terna snabbt med en lösning på kort sikt i form av  
nationella planer för att  rädda bankerna  och sedan  
stimulera den ekonomiska återhämtningen. Dessa 
nationella planer stöddes av den ekonomiska åter-
hämtningsplanen för Europa som antogs av Euro-
peiska rådet i december 2008. EIB har utfört sin del 
av planen, genom att öka sin lånevolym från 48 mil-
jarder euro 2007 till 79 miljarder euro 2009 och ge-
nom att kanalisera dessa finansiella medel till sek-
torer i realekonomin som prioriterats av Europeiska 
rådet, i synnerhet små och medelstora företag.

Efter detta gensvar på kort sikt som gjorde det 
möjligt att undvika det värsta, handlar det nu om 
att åstadkomma en lösning på längre sikt. Denna 
lösning är Europa 2020-strategin som består av 
gemensamma reformer och investeringar för att 
öka den europeiska ekonomins tillväxtpotential  
och uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla. 
Den kritiska faktorn är en ökad sysselsättningsgrad 
och produktivitet som bör utgå från "kunskaps-
triangeln", nämligen utbildning, i synnerhet för 
att öka andelen personer med akademisk examen,  

Presidentens översikt

1   Se http://www.eib.org/about/publications/operational-plan-2011-2013.htm
2   Genomförandet av RSFF illustrerar denna fördubblade effekt. I slutet av 2010 hade ett bidrag på 390 miljoner euro från EU:s budget och ett kapita-

lanslag på 772 miljoner euro från EIB gjort det möjligt för EIB att bevilja RSFF-lån på 6,3 miljarder euro till forskningsinvesteringar som uppgick till 
totalt 16,2 miljarder euro.

3   Se sidan 42

När EIB:s styrelse i december 2010 antog verksam-
hetsplanen för 2011-20131 gav den tre huvudin-
riktningar för bankens verksamhet. Under de  
närmaste åren kommer planen att utvecklas kring 
tre prioriteringar: genomförandet av Europa 
2020-strategin, kampen mot klimatförändringar 
och stödet till Europeiska unionens utrikespolitik.

Verksamhetsberättelse4EIB-gruppen



➾  Kamp mot klimatförändringar

Kampen mot klimatförändringar och dess ibland 
dramatiska effekter har blivit en prioritering för 
Europeiska kommissionen och följaktligen för EIB. 
Kärnkraftsolyckan i Fukushima och det ifrågasät-
tande som det ledde till understryker ytterligare be-
hovet av att investera i stor skala i energieffektivitet, 
förnybara energislag och ny energiteknik.

Under 2010 uppgick EIB:s lån till projekt som direkt 
minskar utsläppen av växthusgaser4 till 20,5 mil-
jarder euro, vilket är nästan 30 % av bankens tota-
la utlåning. Bland dessa återfinns lån till förnybara 
energiprojekt som uppgick till 6,2 miljarder euro, 
huvudsakligen för vind- och solkraftsprojekt. Utlå-
ningen till projekt som förbättrar energieffektivite-
ten uppgick till 2,3 miljarder euro under 2010 och 
kommer att öka under de kommande åren. Det finns 
fortfarande en enorm potential för att minska ener-
giförbrukningen, särskilt i offentliga byggnader och 
bostäder i många europeiska städer och stadsdelar. 
Vad beträffar investeringar för att utveckla kollektiv-
trafiken och minska miljöpåverkan från privatbilis-
men, finansierades dessa med EIB-lån som uppgick 
till 7,9 miljarder euro under 2010.

Samtidigt är EIB en av de första att utveckla en me-
todik för att noggrannare mäta växthusgasutsläp-
pen från alla projekt som banken finansierar. Det är 
ett komplicerat arbete på grund av de tekniska svå-
righeter som behöver övervinnas. Denna särskilda 
satsning visar på vår vilja att göra kampen mot kli-
matförändringar till en huvudprioritering för våra 
framtida insatser.

➾  Europeiska unionens utrikespolitik

Ingen politisk makt kan vara närvarande på den in-
ternationella arenan utan ekonomiskt stöd. Kina 
är väl införstådd med detta: landet använder sin  

finansiering över hela världen till stöd för sina utri-
kespolitiska mål. Om Europeiska unionen verkligen 
vill utveckla en utrikespolitik  som har ett visst infly-
tande i världen, behöver den också ha tillgång till 
sin egen bank. EIB kan vara denna finansiella med-
hjälpare om EU så vill.

Detta är en av de viktigaste slutsatserna i Camdes-
susrapporten om EIB:s externa mandat.5 Det återstår 
att se om medlemsstaterna, som också är EIB:s aktieä-
gare, följer denna rekommendation genom att göra 
ett tydligt val när budgetplanen för 2014-2020 utar-
betas. Det kommer att innebära ett nära samarbete  
mellan Europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
och EIB:s avdelningar som ansvarar för transaktioner  
utanför EU samt en ökad samordning med andra in-
ternationella och nationella finansinstitut.

I början av detta århundrade står Europeiska unio-
nen inför många utmaningar. När den tar itu med 
vissa av dessa behöver EU kunna lita på EIB och 
dess kvalificerade personal, dess solidariska finan-
siella stöd, dess tekniska kunnande och dess goda 
förvaltning.

Philippe Maystadt

4  För att ingå i denna kategori måste projektet minska utsläppen med åtminstone 20 %.
5   För översynen av det externa mandatet beslutade Ekofinrådet att tillsätta en expertgrupp med Michel Camdessus som ordförande, och med ansvaret 

att lämna rekommendationer till Europeiska kommissionen, Europeiska rådet och Europaparlamentet. Rapporten lades fram den 9 februari 2010.

    Se http://www.eib.org/about/documents/mtr-external-mandate-report-steering-committee.htm
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Stöd till ekonomisk tillväxt 
och sysselsättning
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Finansieringsavtal på totalt 71,8 miljarder euro un-
dertecknades med kunder, jämfört med rekord-
nivån på 79 miljarder euro under 2009 när krisen 
var som mest omfattande. Utbetalningarna upp-
gick till 58,7 miljarder euro, vilket var en ökning från  
föregående års nivå på 54 miljarder euro.

I takt med att marknadsvillkoren för stora företag 
och bankpartner förbättrades började efterfrågan 
på bankens traditionella utlåningstransaktioner 
att minska, när dessa kunder ansåg det enklare att 
låna på kredit- och kapitalmarknader och inte län-
gre var lika beroende av EIB. EIB har därför börjat 
anpassa sig till förändringen genom att inrikta sig 
på transaktioner där finansieringen sannolikt har 
störst inverkan på den ekonomiska tillväxten.

Utlåning till projekt med högre risker och vinstpo-
tential inom områden som forskning, utveckling av 
hållbar infrastruktur samt innovation har störst be-
tydelse för ekonomins tillväxtpotential.

EIB:s utlåningsstrategi under de närmaste åren 
kommer att anpassas till målsättningarna inom Eu-
ropa 2020-strategin och behoven på klimatområ-
det (tas upp i ett separat avsnitt). Banken fortsät-
ter att samarbeta med Europeiska kommissionen 
för att utveckla innovativa finansieringsinstrument 
inom dessa två områden.

Under 2010 slutförde EIB med framgång sina två-
åriga krisåtgärder och började återgå till de utlånings-
nivåer som rådde före krisen.

En hållbar tillväxt innebär att främja 
en resurseffektivare, grönare och 
konkurrenskraftigare ekonomi

FoU för en ny generation kommersiella flygplansmotorer, Safran, Frankrike
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Europa 2020-strategin

Efter den ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa, som tog EU genom krisen, ska nu Europa 
2020-strategin som godkändes av Europeiska rådet 
2010 säkra arbetstillfällen och tillväxt i framtiden.  
I strategin betonas investeringar inom områden 
som bidrar till smart och hållbar tillväxt för alla. 
Smart tillväxt innebär att utveckla en ekonomi ba-
serad på kunskap och innovation. En hållbar tillväxt 
innebär att främja en resurseffektivare, grönare och 
konkurrenskraftigare ekonomi. Och att den är till 
för alla innebär att stimulera en ekonomi med hög 
sysselsättning och ekonomisk, social och regional 
sammanhållning.

Europa 2020-strategin är inriktad på fem huvudom-
råden: sysselsättning, forskning och utveckling, kli-
matåtgärder och energi, utbildning samt kampen 

mot fattigdom. Målen samverkar med varandra. Bät-
tre utbildning bidrar till anställningsbarhet, och ökad 
sysselsättningsgrad hjälper till att minska fattigdo-
men. Större möjligheter till forskning och utveck-
ling liksom innovation inom ekonomins alla sektorer 
förbättrar i kombination med ökad resurseffektivitet  
konkurrenskraften, och bidrar till att skapa sysselsätt-
ning. Genom att investera i renare teknik hjälper vi 
miljön, bidrar till att bekämpa klimatförändringarna 
och skapar nya verksamheter och sysselsättningstill-
fällen. EIB är delaktig i allt detta.

Under året inrättades en särskild arbetsgrupp inom 
EIB för att främja Europa 2020-initiativet. Gruppen 
fokuserar på hur banken bäst kan samordna och 
stödja investeringar i transport, forskning, utveck-
ling och innovation (FUI), projekt inom energi 
och klimatåtgärder men också sammanhållning  
och konvergens.

STMmicroelectronics: Renrumsteknik, Frankrike
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Stöd till Europeiska unionens 
konvergensregioner

Stödet till konvergensregionerna var fortsatt om-
fattande och motsvarade 41 % av den totala utlå-
ningen inom EU. Under året bidrog exceptionellt 
stora strukturprogramslån till att säkra den of-
fentliga sektorns fortsatta investeringar i vissa 
medlemsstater.

Strukturprogramslånen är ramlån som finansi-
erar delar av den nationella budgetens bidrag till  

investeringar i en rad olika prioriterade projekt, vilka 
erhåller stöd i form av subventioner från Europeiska 
unionens strukturfonder. I åtstramningstider har det 
visat sig svårt för vissa medlemsstater att finansiera 
sitt eget bidrag, vilket har äventyrat genomförandet 
av investeringar som skulle kunna öka deras brutto-
nationalprodukt. EIB:s förfinansiering av ländernas 
bidrag är desto viktigare då  den stabiliserar investe-
ringarna och bidrar till både återhämtning och tillväxt.

Under 2010 beviljade EIB lån på 25,9 miljarder 
euro till stöd för de konvergensregioner i Euro-
peiska unionen som drabbats hårdast av den 
ekonomiska och finansiella krisen.

Berlins flygplats, Tyskland
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Konvergens inom EU

Uppdelning per sektor av ingångna låneavtal under 
2010

Totalt

Belopp 
(miljoner 

euro)
%

Kommunikationsinfrastruktur 8 099 36

Energi 4 718 21

Stadsförnyelse 2 020 9

Vatten, sanitär utrustning, avfall 999 4

Hälsa, utbildning 3 158 14

Industri 1 302 6

Tjänster 1 850 8

Jordbruk, fiske, skogsbruk 130 1

Totalt individuella lån 22 276 100

Kreditlimiter i konvergensregioner 3 620

Totalt lån 25 897

Strukturprogramslånet på 2 miljarder euro till den 
grekiska staten var EIB:s största lån till Grekland 
någonsin. Det ska stödja den ekonomiska återhämt-
ningen och påskynda övergången till en smart och 
hållbar tillväxt som kommer alla tillgodo i linje med 
Europa 2020-strategin. Redan under 2010 utbeta-
lades 500 miljoner euro. På kort sikt kommer lånet att 
minska risken för att investeringar i viktig infrastruk-
tur och regionala tillgångar skjuts upp. Medlen kom-
mer att användas för att stödja investeringar i järnväg, 
miljöskydd, energieffektivitet och förnybar energi, 
vatten, avfall, forskning och utveckling samt informa-
tions- och kommunikationsteknik. EIB:s lån till Grek-
land uppgick till totalt 3,1 miljarder euro under 2010, 
jämfört med 1,6 miljarder euro föregående år.

Av det lån på 1,5 miljarder euro som banken beviljade 
Portugal betalades en första del på 450 miljoner ut 
under 2010. Medlen användes för att stödja offentli-
ga investeringar inom en rad sektorer, bland annat 
transport, informations- och kommunikationsteknik, 
vatten, avfall, energieffektivitet och förnybar energi. 
Bankens totala finansiering till Portugal uppgick till 
3,4 miljarder euro (3,7 miljarder euro under 2009).

Den polska staten erhöll också ett ramlån på 2 mil-
jarder euro, vilket var det historiskt största lån som 
EIB beviljat i Central- och Östeuropa. EIB:s utlå-
ning till Polen är den högsta bland de länder som 
har blivit medlemmar i Europeiska unionen sedan 
2004 och utlåningen har ökat kraftigt de senaste 
åren. Under 2010 uppgick lånen till en rad olika 
aktörer inom offentlig och privat sektor till 5,6 mil-
jarder euro, en ökning från 4,8 miljarder euro 2009, 
vilket i sin tur var 70 % högre än året före. Under de 
senaste fem åren (2006-2010) har EIB:s totala utlå-
ning till Polen uppgått till 17,5 miljarder euro.

Exceptionellt stora lån bidrog till att 
säkra den offentliga sektorns fortsatta 
investeringar i vissa medlemsstater
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Ramlån har även beviljats andra av EU:s konver-
gensländer, bland annat Cypern, Tjeckien, Un-
gern och Slovakien. EIB:s ramlån uppgick till totalt  
11,6 mil jarder euro under 2010, jämfört med 8,5 mil-
jarder euro 2009, vilket återspeglar att det här är en 
finansiell produkt som snabbt ökar i användning.

Tekniskt stöd till medlemsstater

Tekniskt stöd spelar en avgörande roll för att hjälpa 
de 12 medlemsstater som har   blivit medlemmar i 
Europeiska unionen sedan 2004 att förbereda sto-
ra projekt för bidragsfinansiering från   EU:s struk-
tur- och sammanhållningsfonder. Det är en uppgift 
för initiativet Gemensamt stöd till projekt i de eu-
ropeiska regionerna (JASPERS) som sedan starten 

2006 har slutfört 399 projektuppdrag, lämnat in 
185 projektansökningar till Europeiska kommissio-
nen med stöd från JASPERS och fått 104 JASPERS-
stödda projekt godkända. Den totala investerings-
volymen för slutförda projektuppdrag överstiger 
nu 40 miljarder euro. JASPERS förbereder för när-
varande programperioden för strukturfonderna 
2014-2020 så att arbetet snabbt kan inledas.

JASPERS tekniska stöd är kostnadsfritt och inriktat 
på bättre och snabbare utnyttjande av tillgängliga 
medel. JASPERS är ett gemensamt initiativ mellan 
Europeiska kommissionen, EBRD och den tyska 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Det förvaltas 
av EIB och har sitt huvudkontor vid bankens säte i 
Luxemburg samt lokala representationer i Buka-
rest, Warszawa och Wien.

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

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

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

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

Atens spårvagn, Grekland
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Finansiering av små och medelstora 
företag

Under 2010 lämnade EIB-gruppen stöd till cirka 115 000 små 
och medelstora företag via mellanhänder. EIB bidrog med  
10 miljarder euro i kreditlimiter för vidare utlåning till små och 
medelstora företag. EIF tillhandahöll garantier och riskkapital 
till små och medelstora företag på totalt 2,8 miljarder euro.

För EIB jämförs 2010 års siffror med rekordnivån på 
12,7 mi l jarder euro under 2009 då krisen var som 
störst.

Ökat stöd till små och medelstora företag från EIB   
var ett av inslagen i bankens stöd till ekonomisk 
tillväxt och arbetstillfällen inom den ekonomiska 
återhämtningsplanen för Europa, som antogs av 
Ekofinrådet – medlemsstaternas finansministrar 
– i december 2008. Ekofinrådets fastställda mål i 
december 2008 på 30 miljarder euro i utlåning till 
små och medelstora företag mellan 2008 och 2011 
uppnåddes ett helt år tidigare än beräknat.

Effekten av den ökade utlåningen till små och 
medelstora företag var rättvis och allmänt utbredd. 
Under 2010 kunde över 63 000 små och medelsto-
ra företag i hela EU utnyttja kreditlimiter via EIB. Ett 
av villkoren för mellanhänder som hanterar EIB:s 
kreditlimiter är att för varje euro som banken tillhan-
dahåller ska mellanhanden ställa minst samma be-
lopp till förfogande, så att det tillgängliga beloppet 
för de små och medelstora företagen fördubblas. 
Mellanhänderna är också skyldiga att vidarebeford-
ra de attraktiva EIB-villkorens ekonomiska fördelar 
till de europeiska små och medelstora företagen. Vid 
årets slut hade EIB kreditlimiter med över 170 finan-
siella mellanhänder i 24 av de 27 medlemsstaterna.

Under krisen satsade EIB särskilt på att hjälpa små och 
medelstora företag i medlemsstater i Central- och Ös-
teuropa (där de tecknade lånen under 2010 i stort 
sett låg på samma nivå som under 2009) samt kandi-
datländer och potentiella kandidatländer. Banken fort-
satte sitt normala nära samarbete med lokala banker 
som hade problem på grund av att deras låneportföljer 
försämrades,   men gick under 2009 också samman med 
EBRD och Världsbanksgruppen i den gemensamma  
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handlingsplanen för internationella finansinstitut för 
att öka stödet till små och medelstora företag i Central- 
och Östeuropa till 24,5 miljarder euro under perioden 
2009-2010. Inom detta anslag åtog sig banken att för-
dubbla de medel som den vanligtvis gör tillgängliga 
till totalt 11 miljarder euro i slutet av 2010, ett mål som 
uppfylldes mycket tidigare under året. EIB:s utlåning 
inom den gemensamma handlingsplanen uppgick till 
14 miljarder euro i slutet av 2010, vilket var 25 % mer 
än vad som ursprungligen planerats.

Ny låneform för medelstora företag

EIB uppdaterade också sin utlåning via mellan-
händer till medelstora företag. Dessa är större än 
små och medelstora företag och sysselsätter färre 
än 3 000 personer, men saknar fortfarande allmän 
tillgång till ett fullständigt sortiment av finansiella  
instrument. Finanskrisen hade en omedelbar och 
betydande inverkan på tillgången till finansie-
ring för de medelstora företagen, och påverkade 
i stor utsträckning de små och medelstora företa-
gen på samma sätt. Affärsbanker – som ofta är den 
huvudsakliga eller enda finansieringskällan för 
medelstora företag – höjde kreditvärdighetskraven 
och ökade marginalerna. Det fanns en risk för att 
kreditåtstramningen skulle hindra medelstora före-
tag från att göra nya investeringar, och på så sätt 
hindra den ekonomiska återhämtningen inom EU.

EIB tillämpade erfarenheterna från finansiering av 
små och medelstora företag och såg över Lånet till 
medelstora företag, som är ett låneprogram med 
mellanhänder som inrättades 2003, för att öka sitt 
stöd under 2010. Lånet till medelstora företag var av-
sett för investeringar på upp till 50 miljoner euro, 
vilket normalt skulle vara för lite för att motivera ett 
direktlån från EIB, samtidigt som det investerande 
medelstora företagets storlek och investeringens be-
lopp gjorde att det inte kom ifråga för EIB:s finan-
siering till små och medelstora företag. För projekt 
på upp till 25 miljoner euro har banken nu anpassat  
sina förfaranden till dem som gäller för mindre lån 
till små och medelstora företag, medan projekt som  

Effekten av den ökade utlåningen till 
små och medelstora företag var rätt
vist och allmänt utbredd

EIB:s utlåning till små och medelstora företag 
(2007-2010) i Europeiska unionen
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kostar mellan 25 miljoner euro och 50 miljoner euro 
omfattas av en förenklad projektutvärdering. Detta 
gäller under en inledande försöksperiod på två år, un-
der vilken EIB räknar med att stödet till medelstora 
företag ska öka avsevärt.

EIF och små och medelstora företag

Europeiska investeringsfonden (EIF), som tillsammans 
med EIB utgör EIB-gruppen, är bankens särskilda or-
gan för små och medelstora företags riskfinansie-
ringsåtgärder. Under hela 2010 fortsatte EIF att spela 
en nyckelroll när det gäller stöd till europeiska små 
och medelstora företag efter krisen. EIF uppfyllde sin 
grundläggande roll som en fond som investerar i an-
dra fonder och nådde rekordstora volymer när det 
gäller att teckna eget kapital, ta fram resurser inom 
alla mandat och främja innovation, tillväxt, entre-
prenörskap och skapandet av sysselsättning. Över  
51 000 europeiska små och medelstora företag fick 
ökad tillgång till finansiering via EIF:s garantiproduk-
ter till finansiella mellanhänder, och i sin egenskap av 
garant för små och medelstora företags transaktioner  
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Nya instrument och finansiering för EIF

EIB beslutade att öka medlen till EIF inom riskka-
pitalmandatet med 1 miljard euro för att ge EIF 
ytterligare utrymme att bemöta all förväntad 
riskkapitalverksamhet på längre sikt. De extra  
resurserna skapar en självfinansierande riskkapi-
talfond på 5 miljarder euro, som huvudsakligen ska 
användas för att stödja små och medelstora teknik-
företag på ett tidigt stadium, och som kommer att 
fungera som katalysator när det gäller att dra till sig 
betydande investeringar från den privata sektorn.

När krisen var som djupast under 2009 tillhandahöll 
EIB 1 miljard euro till EIF för att för bankens räkning in-
vestera medlen som mezzanininstrumentet för tillväxt. 
Mezzaninfinansiering är en kombination av skulder 
och eget kapital, ofta i form av lån med lägre förmåns-
rättsordning eller som ska omvandlas till eget kapital, 
vilket passar särskilt bra för småföretag som är under 
utveckling och har hög tillväxt. I slutet av 2010 – och 
under svåra marknadsförhållanden – hade EIF tillhan-
dahållit cirka 224 miljoner euro till flera olika fonder. 
Enligt kontraktsmässiga krav ska bankens bidrag minst 
fördubblas, och på så sätt ökas   effekten av EIB-grup-
pens satsning avsevärt.

bidrog EIF till återhämtningen av värdepapperiserings-
marknaden för små och medelstora företag, genom 
att teckna sina första två transaktioner sedan krisen.

Efter noggranna förberedelser är nu programmet Ge-
mensamma europeiska resurser för mikroföretag till 
medelstora företag (JEREMIE) för regional utveckling 
fullt operativt och de första utbetalningarna har skett 
till lokala små och medelstora företag. JEREMIE ger re-
gioner och medlemsstater möjlighet att använda bi-
drag från strukturfonderna för att skapa ett brett sor-
timent av finansiella produkter. EIF har utvidgat sitt  
verksamhetsområde och deltog i nya politiska ini-
tiativ inom EU, bland annat EU:s mikrofinansierings-
instrument, som inrättats för att öka tillgången till fi-
nansiering för mikroföretagare, arbetslösa och andra 
som inte har tillgång till det traditionella banksystemet.

Under 2010 investerade EIF över 930 miljoner euro i 
riskkapital- och tillväxtfonder i Europa. Totalt har EIF 
nu åtaganden på 5,4 miljarder euro i över 350 fonder. 
EIF är en av Europas största aktörer inom riskkapital-
industrin. Egetkapitalinstrumenten ökar tillgången 
till kapital för små och medelstora företag men det 
är lika viktigt att rikta in sig på dessa företags lånebe-
hov genom att erbjuda garantier och värdepapperi-
sering. Under 2010 beviljade EIF garantier på totalt  
1,9 miljarder euro. I slutet av 2010 uppgick den totala 
utestående garantiportföljen till 14,7 miljarder euro.

PROGRESS: 
Förhindra social utslagning med hjälp av 
mikrofinansiering

EU:s mikrofinansieringsinstrument Progress finansieras 
gemensamt av Europeiska kommissionen och Euro-
peiska investeringsbanken som vardera bidrar med 100 
miljoner euro. Progress förvaltas av Europeiska invest-
eringsfonden och underlättar tillgången till finansier-
ing för vissa riskgrupper som har svårt att få tillträde till 
det traditionella banksystemet (exempelvis arbetslö-
sa, minoriteter och andra personer som riskerar social 
utslagning) för eget företagande och mikroföretag. 
Progress förväntas få en avsevärd inverkan på kam-
pen mot arbetslösheten inom EU. I slutet av 2010 hade 
de första 8 miljonerna euro redan tillhandahållits till 
mikrofinansinstitut. Instrumentets totala hävstångsef-
fekt förväntas bli 3-3,5 gånger de medel som satsats.
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Den inre marknadens infrastruktur

EIB:s lån till transeuropeiska nät (TEN) är i allmän-
het omfattande eftersom det rör sig om storska-
liga investeringsprojekt. När dessa projekt tillfälligt 
läggs på is, vilket har skett på grund av den ekono-
miska och finansiella krisen, kan skillnaderna i EIB:s 
utlåning vara avsevärda från ett år till ett annat. 
Järnvägar, motorvägar och vattenvägar är emeller-
tid fortfarande viktiga eftersom de i stor utsträck-
ning bidrar till en fungerande inre marknad, och de 
är också viktiga för den europeiska industrins och 
tjänstesektorns konkurrenskraft.

Under 2010 stod för första gången järnvägsprojekt för 
större EIB-finansiering än investeringarna i vägar. Ban-
kens finansiering av järnvägsprojekt uppgick till 4,1 mil-
jarder euro – en ökning med 30 % jämfört med 2009 
och strax över hälften av all utlåning till transeuro-
peiska nät under 2010. Vägprojekten stod för 2,5 mil-
jarder euro jämfört med 4,5 miljarder euro föregående 
år. Höghastighetståg spelade en stor roll med närmare  
2 miljarder euro i lån till uppförande av järnvägslinjer för 
höghastighetståg i Spanien och Portugal och till Tyrol-
avsnittet av Brennerjärnvägsförbindelsen till Österrike.

Under 2010 lånade EIB ut 7,8 miljarder euro till europeiska transport-
nät och ytterligare 235 miljoner euro till transportnät i Serbien som 
förbinds med EU:s transportnät. Detta ska jämföras med 11,2 miljarder 
euro 2009.

Under 2010 ökade EIB:s finansiering av hållbara 
transporter, inbegripet stadstransporter, med 50 % 
jämfört med 2009 och uppgick till 9 miljarder euro. 
Hållbarhet kräver en kombination av transport-
lösningar och EIB prioriterar investeringar i järnväg,  

Transeuropeiska transportnät

Ingångna låneavtal 2006-2010:  
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inre vattenvägar och sjöfartsprojekt. Banken lånade 
ut 125 miljoner euro till uppförande av två nya 
slussar och muddringsarbete på inre vattenvä-
gar i Valloniet. Båda projekten är belägna utmed 
den prioriterade transeuropeiska korridoren Rhen/
Mosel-Main-Donau.

Privat finansiering av offentliga 
investeringar

Ett välfungerande infrastrukturnät är ryggraden i 
en blomstrande ekonomi. EU står inför stora behov 
när det gäller infrastrukturinvesteringar under det 
närmaste decenniet: i de "gamla" medlemsstaterna 
behöver en betydande andel av befintlig kapital-
stock förnyas och i de "nya" medlemsstaterna finns  
det fortfarande behov av att öka mängden infra-
strukturnät. Den relativa betydelsen av privat fi-
nansiering av infrastrukturinvesteringar ökar när 
den offentliga budgeten är pressad.

Partnerskap mellan den offentliga och privata 
sektorn har spelat en viktig roll för investeringar i 
transportnät, även om antalet sådana partnerskap 
har minskat under krisåren. I dessa partnerskap 
mellan den offentliga och privata sektorn samar-
betar normalt offentliga myndigheter och före-
tag för att säkra finansiering kring uppförandet 
och underhållet av infrastrukturprojekt. När det 
gäller lånevolym stod dessa projekt för 32 % av 
EIB-finansierade transeuropeiska transportprojekt  
under 2010.

EIB har betydande erfarenhet och expertkunnande 
inom finansiering av partnerskap mellan den of-
fentliga och privata sektorn och har inrättat ett 
europeiskt centrum för expertis inom offentliga- 
privata partnerskap med ett nätverk av medlemmar 
som nu, utöver EIB och Europeiska kommissionen, 
omfattar 30 EU-länder och associerade länder men 
också många regioner. Detta centrum ska underlät-
ta och effektivare dela med sig av erfarenheter och 
bästa tillämpningar, ge stöd vid projektförberedelser 
samt erbjuda rådgivningstjänster till initiativtagare  

inom den offentliga sektorn för prioriterade tran-
seuropeiska nätverksprojekt. Målet är att spela en 
roll för att få igång finansieringen av samarbets-
projekt mellan den offentliga och privata sektorn i 
framtiden. 

Projektobligationer inom EU på väg

Förslaget att införa så kallade projektobliga  tioner 
inom EU kom först från Europeiska kommissio -
nens ordförande José Manuel Barroso under hans 
tal om ”läget i unionen” i Bryssel i september 2010. 
Initiativets huvudmålsättning skulle vara att mobi-
lisera ytterligare finansiering från den privata sek-
torn till enskilda infrastrukturprojekt. Projektobli-
gationer skulle fungera som en katalysator för att 
mobilisera privat kapital och därmed inte direkt 
öka den offentliga finansieringen eller bidra till 
statens skuldsättning. De skulle tecknas av banker 
och institutionella investerare och backas upp av 
kreditförstärkningar från EIB och Europeiska kom-
missionen inom en mekanism för riskdelning. Insti-
tutionella investerare som pensionsfonder finner 
infrastrukturtillgångar attraktiva eftersom deras 
långa livstid bidrar till att balansera fondernas lång-
fristiga skulder.

Projektobligationer är en av de finansiella produkter 
som diskuteras i anslutning till Europa 2020-strate-
gin, men om de ska bli en fullt utvecklad del av EU:s 
verktyg för infrastrukturfinansiering kommer det 
inte att ske före budgetperioden 2014-2020.

Hållbarhet kräver en kombination av 
transportlösningar och EIB prioriterar  
investeringar i järnväg
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Allt börjar med utbildning

Förbättrad utbildning är grunden till framtida 
ekonomisk tillväxt och sysselsättning och det är ett 
av de huvudområden som Europa 2020-strategin är 
inriktad på. EIB:s utlåning omfattar hela livscykeln 
från förskola, grundskola och eftergymnasial ut-
bildning till yrkesutbildning och vuxenutbildning. 
Under 2010 lånade banken ut totalt 4,4 miljarder 
euro till utbildningsprojekt.

I den franska staden Lille bidrog ett lån på 200 mil-
joner euro från EIB till att ge regionen 30 nya el-
ler renoverade collèges (för elever mellan 11 och 
14 år) som är tillgängliga för unga människor med 
begränsad rörlighet och utrustade med lämp-
lig avancerad IT-utrustning. Skolorna uppfyller 
bästa praxis när det gäller energieffektivitet och 
miljönormer och kommer så småningom att kunna 
ta emot 16 000 elever.

En av bankens viktigaste prioriteringar är att stödja 
inrättandet av en konkurrenskraftig, kunskapsbase-
rad ekonomi med en hållbar tillväxt. Sedan 2000 
har EIB finansierat investeringar inom forskning, 
utveckling och innovation (FUI), utbildning och in-
formations- och kommunikationsteknik – alla stöt-
tepelare i kunskapsekonomin.

EIB:s utlåning under 2010 var inriktad på "kunskaps-
triangeln" som förbinder utbildning, forskning och 
utveckling samt innovation – vilka alla tre är myck-
et viktiga för EU:s konkurrenskraft och långsiktiga 
ekonomiska tillväxt. En förstärkt kunskapstriangel 
har inte bara en positiv inverkan på konkurrensk-
raften – det är också viktigt för att bekämpa fattig-
dom, social utslagning och bristande jämlikhet.

Satsning på innovation

EIB har under ett årtionde byggt upp er-
farenhet och expertkunnande inom kun-
skapsekonomin och lånat ut närmare 
103 miljarder euro under perioden 2000-
2010, varav 17 miljarder euro enbart un-
der 2010.

Karolinska universitetssjukhuset, Sverige
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kommer att hjälpa sjukhus att minska kostnaderna 
och erbjuda hälsovård av hög kvalitet på lång sikt.

Digitala nätverk

Infrastruktur för informations- och kommunikations -
teknik stärker och påskyndar spridningen av infor-
mation, kunskap och innovation, exempelvis via 
nästa generations tillgång till fiberkabel i hemmet 
och mobilt bredband. Projektet ”Reggefiber hemma”  
i Nederländerna, där EIB lånade ut 142,5 miljoner  

En förstärkt kunskapsekonomi är 
också viktig för ekonomisk tillväxt

Forskning och utveckling

EIB:s lån till forskning och utveckling uppgick till 
totalt 7,3 miljarder euro under 2010 och stödde en 
rad olika sektorer.

Att stödja innovativ FoU inom bilindustrin var en del 
av EIB:s svar på den ekonomiska krisen. Den euro-
peiska resursen för rena transporter inrättades i no-
vember 2008 med den huvudsakliga målsättningen 
att på kort sikt stödja investeringar som är inriktade 
på utsläppsminskning och energieffektivitet inom 
europeisk bilindustri. I en tid av ovanligt låg efterfrå-
gan utformades resursen för att stabilisera nivån på 
FoU-investeringsprogram från den privata sektorns 
initiativtagare. Såsom planerat bidrog resursen med 
ytterligare 9 miljarder euro i lån till sektorn under 
2009 och 2010 och totalt omfattades 36 projekt. 
I slutet av 2010 fasades resursen ut och därmed 
förväntas utlåningen till FoU inom bilsektorn återgå 
till de nivåer som rådde före krisen. Fokus ligger 
emellertid fortfarande på spjutspetslösningar som 
bidrar till att förbättra miljön och EU:s konkurrens-
kraft, exempelvis utveckling av elbilar.

För att nå maximal effekt lanserade EIB även nya fin-
ansiella instrument för innovativa lösningar och tek-
niker som kanske har svårt att erhålla finansiering 
från konventionella finansieringskällor. Ett av dessa 
instrument är finansieringsinstrumentet för riskdel-
ning, som är ett gemensamt initiativ från Europeiska  
kommissionen och banken som tillhandahåller lån 
till projekt med högre risk men också högre vinst. 
Tecknade lån inom finansieringsinstrumentet för 
riskdelning under 2010 uppgick till 1,8 miljarder 
euro, vilket var en miljard lägre än föregående år – 
ett tecken på att kreditåtstramningarna har lättat 
för företag som vände sig till EIB när krisen var som 
störst. Sedan instrumentet inrättades 2007 har över 
6 miljarder euro i lån inom finansieringsinstrumen-
tet tecknats. Bland låntagarna som kunde utnyttja 
stöd från instrumentet under 2010 var AGFA – för in-
vesteringar i FoU inom hälsovård i Belgien, Tyskland, 
Österrike och Frankrike. 130 miljoner euro användes 
till förbättrad IT inom hälsovård samt bildteknik som 

Sincrotrone Trieste, Italien
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Sincrotrone Trieste

IRUVX-FEL – infraröd, ultraviolett röntgenfri elektron-
laser – är mycket viktig för europeisk forskningsinfra-
struktur. Under 2010 lånade EIB ut 20 miljoner euro 
till Sincrotrone Triestes investeringar i sin linjärac-
celerator för att förbättra optik och bildprogram för 
magnetiska material och levande celler. Lånet var 

också avsett för uppförande av en anläggning för 
värme-,kraft- och kylproduktion som utnyttjar "över-
skottsenergin" från laboratoriets verksamhet och 
minskar energibehovet. 

Kunskapsekonomin
Finansiering

(miljoner euro)

2010 2000-
2010

Infrastruktur för informations- och  
kommunikationsteknik

4 761 25 208

Allmän och yrkesinriktad utbildning 4 356 22 276

Forskning och utveckling 7 349 53 258

Övrigt 79 2 515

Totalt 16 544 103 258

euro under 2010 innefattar uppförande av bred-
bands infrastruktur med mycket hög hastighet. Ut-
formningen bygger på öppet tillträde för att flera 
o lika leverantörer av telekommunikationstjänster 
ska kunna konkurrera med varandra. Särkilda optiska  

fibrer kommer att nå cirka 650 000 hem. EIB lånade 
ut 4,8 miljarder euro till projekt inom informations- 
och kommunikationsteknik under 2010.

EIF och innovation

EIF:s program för tekniköverföring fokuserar på 
europeiska forskningsorganisationers behov. Tek-
niköverföring är den process genom vilken re-
sultaten av forskning och utveckling omvandlas 
till säljbara produkter och tjänster. Denna kom-
mersialisering kan ske på flera sätt, bland annat 
genom samarbete mellan forskningsorganisa-
tioner och industri, via licensiering eller tilldelning 
av äganderätter och inrättandet av nygrundade 
företag eller universitetens avknoppningsföretag.
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Säkra och konkurrenskraftiga 
energileveranser

Med 14,8 miljarder euro i lån under 2010 står stöd 
till energiprojekt nu för över 20 % av bankens to-
tala utlåning.

I EIB:s uppgift ingår att hjälpa EU att nå sina energi-
politiska mål för hållbarhet, konkurrenskraft och 
säkra leveranser. EIB är medveten om de ökande 
investeringsbehoven och har ökat sin utlåning till 
energiprojekt avsevärt.

Kraftverk i Lahti, Finland

EIB är en naturlig partner för  
finansiering av energiinfrastruktur

Uppförande av framtidens 
energiinfrastruktur 

I takt med att energinäten åldras och renoverings-
behoven snabbt ökar är investeringar i ledningsnät 
en huvudprioritet för Europa. EIB är en naturlig fin-
ansieringspartner och har – som den största långi-
varen till energinät i Europa – traditionellt spelat en 
viktig roll vid   finansieringen av energiinfrastruktur. 
Under 2010 uppgick EIB:s lån till stöd för energinät 
till 3,8 miljarder euro. EIB stöder framför allt stora 
europeiska sammankopplingsprojekt, exempelvis 
modernisering och utbyggnad av Spaniens elöver-
föringsnät för att förbättra anslutningsmöjligheterna 
och åstadkomma effektivitetsvinster när det gäller 
leverans av traditionella och förnybara energikällor, 
som EIB stödde med finansiering på totalt 600 mil-
joner euro. Andra flaggskeppsprojekt under 2010 
innefattar en energiförbindelse mellan tidigare iso-
lerade Malta och det europeiska nätet (100 miljoner 
euro) och andra internationella sammankopplingar,  
exempelvis modernisering av det ungerska elöver-
föringsnätet som ökar både den inhemska och gräns-
överskridande kapaciteten (150 miljoner euro).
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Diversifiering av energikällor och ökad 
leveranssäkerhet för Europa

Investeringar för att diversifiera och säkra energi-
leveranser uppgick till 3,7 miljarder euro un-
der 2010. De finansierade projekten innefattade 
kraftvärmeverk i Finland, Italien och Spanien och 
kraftverk som drivs med naturgas liksom utveckling 
av gasfält i danskt och norskt vatten i Nordsjön.

Under 2010 undertecknade EIB, EBRD och Interna-
tionella finansbolaget (ingår i Världsbanksgruppen) 
ett åtagande om att inleda en projektutvärdering av 
gasledningen Nabucco, som ska transportera gas 
från både den kaspiska regionen och Mellanöstern 
till konsumentmarknader i Europa. Syftet med denna 
gasledning är att bemöta den framtida gasefterfrågan 
inom EU och diversifiera antalet leverantörsländer 
inom EU. De tre internationella finansieringsinsti-
tutens delaktighet på ett tidigt stadium innebär ett 
stöd till Nabucco för att uppfylla de högsta normer-
na när det gäller bedömning av miljömässiga och so-
ciala risker samt upphandling. Projektutvärderingen 
kommer att innefatta en noggrann bedömning av 
kommersiella, sociala och miljömässiga aspekter. Det 
potentiella finansieringspaketet för investeringen är 
cirka  4 miljarder euro, varav 2 miljarder euro från EIB.

Investeringar i energi utanför EU

Under 2010 beslutade EIB att öka sitt fleråriga finan-
sieringsanslag för hållbar energi och leveranssäker-
het med 50 % till 4,5 miljarder euro för att finansiera 
projekt i grannländer, AVS-länder, Sydafrika, Asien 
och Latinamerika. I slutet av året hade över 100 % av 
det ursprungliga anslaget på 3 miljarder euro redan 
tecknats, godkänts eller öronmärkts för utvärdering. 
Större delen av finansieringen inom det fleråriga fi-
nansieringsanslaget har använts för investeringar i 
förnybar energi och energieffektivitet.

Utanför faciliteten men inom FEMIP-mandatet 
för länderna i Medelhavsområdet gick ett lån på  
500 miljoner euro till MEDGAZ, vilket avsevärt bid-
rog till att säkra energileveransen till EU. Bankens 
lån används för att uppföra en gasledning mellan 
Algeriet och Spanien, vilket innefattar en terminal 
för gasmottagning på den spanska sidan och en 
kompressionsanläggning vid Beni Saf i Algeriet.

Medgaz, Algeriet

Det effektivaste sättet att uppnå EU:s mål när det gäller  
hållbarhet, konkurrenskraft och säker energiförsörj-
ning är att främja investeringar i energieffektivitet och 
förnybar energi. Med investeringar som totalt uppgår 
till 7,3 miljarder euro har dessa två områden stått för 
närmare hälften av alla energiinvesteringar som finan-
sierats under 2010. Mer information om EIB:s lån till 
energieffektivitet och förnybar energi finns i avsnittet 
om klimatåtgärder.



Stöd till klimatåtgärder

Offshore installation 

av ett vindkraftverk, 

Belgien
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Projekt i utsatta sektorer undersöks för att säker-
ställa att riskfaktorer avseende klimat beaktas i pro - 
jektcykeln. Banken har också införlivat aspekter 
kring klimatanpassning i viss sektorvis utlånings-
politik och finansierar anpassningsprojekt, i synner-
het i vattensektorn. Detta tillvägagångssätt håller 
på att utvidgas till hela EIB:s låneportfölj. Banken 
kan även hjälpa projektinitiativtagare i den offent-
liga och privata sektorn att förbereda och finan  - 
siera projekt för klimatbegränsning och -anpassning  
genom tekniska stödprogram. Detta främjar bästa 
praxis, ger vägledning om policy samt säkerställer 
en förmånlig kapacitetsuppbyggnad.

Bankens utlåningsverksamhet inom detta område 
stödjer helt de "gröna" tillväxtmålen, som är en cen-
tral del i Europa 2020-strategin. EIB:s klimatåtgärder 
fokuseras både på koldioxidsnåla investeringar, som 
minskar utsläppen av växthusgaser, och klimat-
tåliga projekt som underlättar anpassningen till kli-
matförändringens effekter. Stödet till begränsning 
och anpassning ges inom ramen för EIB:s politik för 
sektorsvis utlåning, särskilt sådan som gäller energi, 
transport, vatten, avloppsvatten, fast avfall, skogs-
bruk samt forskning, utveckling och innovation.

Integration

Klimatåtgärder integreras i allt större utsträckning 
i EIB:s låneverksamhet. I grund och botten handlar 
integration om att anpassa all finansiering till ban-
kens klimatstrategi. I praktiken görs detta genom 
att aspekter kring klimatförändringen successivt  
införlivas i alla EIB:s transaktioner och blir en 
väsentlig del av interna förfaranden.

Projekt som leder till klimatförändringar bedöms 
av EIB för att säkerställa att de tar hänsyn till och 
står i överensstämmelse med EU:s och interna-
tionellt överenskomna krav för klimatpolitiken, an-
vänder bästa tillgängliga teknik och på så vis stöd-
jer en koldioxidsnål och klimattålig tillväxt under 
genomförandet och driften. Banken har utvecklat 
en egen metodik för att mäta växthusgasutsläp-
pen från projekten som finansieras av banken och 
utvärderar specifika projekts potential att generera 
kolkrediter.

Integration handlar om att  
anpassa all finansiering till bankens 
klimatstrategi

Under 2010 uppgick utlåningen till klimatåtgärder 
till 20,5 miljarder euro, vilket är nästan 30 % av EIB:s 
totala utlåning. Klimatåtgärder, både begränsning 
och anpassning, har högsta prioritet för EIB.

Jordvärmeanläggning i Hellisheidi, Island
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Partnerskap

EIB genomför inte det här ensam. Klimatförändringen 
är ett globalt problem och lösningen måste ligga i ett 
världsomfattande samarbete. Banken har ett nära sa-
marbete med övriga EU-institutioner, regeringar i EU:s 
medlemsstater och partnerländer samt andra interna-
tionella och bilaterala finansinstitut. Den fungerar som 
katalysator och är en erfaren partner som ger stöd vid 
klimatinvesteringar inom och utanför Europa. Banken 
samfinansierar koldioxidsnåla och klimattåliga projekt 
med företag i den privata respektive offentliga sek-
torn, och kan hjälpa till att mobilisera medel.

Med Elena-initiativet för lokalt energistöd i Europa 
hjälper banken och Europeiska kommissionen till 
att förbereda storskaliga och hållbara energiin-
vesteringar i städer och regioner. Dasos Timber-
land Fund, Margueritefonden och DIF:s förnybara  

energifond är exempel på fonder som inrättats 
med andra institutioner och den privata sektorn för 
att tillhandahålla riskkapitalinvesteringar till förny-
bar energi, energieffektivitet och skogsbruk. Den 
globala fonden för energieffektivitet och förnybar 
energi (GEEREF) inriktas på investeringar i förny-
bar energi och energieffektivitet genom fonder för 
hållbar energiinfrastruktur i utvecklingsländer och 
övergångsekonomier. EIB-gruppen fungerar som 
rådgivare för fonden och den stöds även  av EU, 
Tyskland och Norge samt investerare på tillväxt-
marknader. Dessutom har alla EIB:s kolfonder in-
rättats i samarbete med andra nationella och in-
ternationella finansinstitut. Detta är endast några 
exempel på  klimatåtgärdsinitiativ som EIB inlett 
tillsammans med sina europeiska och interna-
tionella partner.
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Investeringar i förnybar energi och 
energieffektivitet

Investeringar i förnybar energi och energieffektivitet är en central del i 
EIB:s utlåning inom energisektorn och bidrar till att Europas energitill-
försel blir mer hållbar, konkurrenskraftig och säker.

Att investera i förnybar energi och energieffektivi-
tet är det bästa sättet att hjälpa Europeiska unio-
nen att uppnå sina energi- och klimatmål till 2020. 
Målen är att minska växthusgasutsläppen med 
20 % jämfört med 1990 års nivåer, att öka andelen 
förnybar energi i den slutliga energiförbrukningen 
till 20 % och att öka energieffektiviteten med 20 %.

Förnybar energi

EIB:s utlåning till förnybar energi uppgick till  
6,2 miljarder euro under 2010, och har ökat kraftigt 
under de senaste åren. Andelen utlåning till förny-
bar energi i EIB:s totala energiportfölj ökade från 
mindre än 10 % 2006 till närmare 30 % 2009 och  
34 % 2010. Merparten av denna utlåning gick till 
projekt för produktion av vindkraft och solenergi.

Bland de investeringar som EIB stödde under 2010 
finns Enel Green Powers investeringsprogram i Ita-
lien. Programmet är inriktat på installationen av 
ny förnybar energikapacitet på 840 MW genom  
uppförandet av små och medelstora vindkraftpar-
ker och solkraftverk på 50 platser i Italien, merpar-
ten i södra delen av landet. Totalkostnaden för Enel 
Green Powers treåriga investeringsprogram blir  
cirka 1,26 miljarder euro, varav nästan hälften till-
handahålls av EIB.

EIB:s utlåning till förnybar energi har 
ökat dramatiskt

Eolicas de Mougueiras, Portugal
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Investeringar i vindkraftparker till havs inom EU 
ökar kraftigt. Under 2010 lånade EIB ut 450 miljo-
ner euro för uppförandet av den andra och tred-
je etappen av vindkraftparken på Thornton Bank, 
som ligger cirka 30 km från den belgiska kusten i 
Nordsjön. Uppförandet kommer att ske mellan 
2011 och 2013 och det är första gången som vind-
turbiner med 6 MW effekt används till havs. De  
48 turbinerna kommer att ha en gemensam effekt 
på 295 MW, vilket  ger vindkraftparken en total ef-
fekt på 325 MW. Detta är tillräckligt för att produce-
ra el till 600 000 invånare och minska koldioxidut-
släppen med 450 000 ton årligen. EIB-lånet ingick 
i ett finansieringspaket utan regressrätt på 1,3 mil-
jarder euro, där två exportkreditmyndigheter och 
sju affärsbanker också deltog. Tidningen Project 
Finance International hyllade finanspaketet som 
"Årets låneavtal för förnybar energi".

Energieffektivitet

EIB:s utlåning till energieffektivitet fördubblades 
till 1,5 miljarder euro mellan 2008 och 2009 och 
fortsatte att öka till 2,3 miljarder euro under 2010. 

Solkraftverket Sunray Montalto di Castro

I Montalto di Castro i Italien stödjer ett lån på 
98 miljoner euro uppförandet och driften av två 
solkraftverk som använder ett system som följer solen 
under dagen och producerar upp till 25 % mer energi 
än fasta system. Investeringar i förnybar energi finan-
sieras av obligationer som emitterats av projektinitia-
tivtagaren genom ett specialföretag. EIB deltog aktivt 
i att strukturera transaktionen och genom sitt köp av 
hälften av obligationerna är den en ledande finan-
siär. Transaktionen har redan på ett kraftfullt sätt vi-
sat  för institutionella investerare vad som är möjligt. 
Tidningen Project Finance International hyllade 
transaktionen som "Årets obligationslån".

Aspekter kring energieffektivitet integreras i alla 
projekt som utvärderas av banken.

EIB tillhandahöll ett lån på 70 miljoner euro till Bu-
karest stad under 2010 för att finansiera förbätt-
ring av energieffektiviteten i höghus i den rumäns-
ka huvudstaden. Medlen kommer att hjälpa till 
att minska energiförbrukningen med cirka 50 % i 
byggnaderna som omfattas av programmet för för-
bättrad uppvärmning. När programmet är helt slut-
fört kommer energibesparingarna uppgå till cirka 
160 GWh per år.

Elena, som är ett gemensamt initiativ från EIB och 
Europeiska kommissionen, hjälper lokala myndig-
heter att förbereda projekt inom energieffektivitet 
och förnybar energi. Det är på god väg att mobi-
lisera mer än 2 miljarder euro i investeringar under 
kommande år. Provinsen Barcelona var först med 
att starta förberedelsearbetet för ett program på 
500 miljoner euro som omfattar installation av sol-
paneler på offentliga byggnader och som minskar 
energiförbrukningen med cirka 280 GWh årligen 
samt minskar koldioxidutsläppen med motsvaran-
de 170 000 till 200 000 ton.

Sunray Montalto di Castro fotovoltaisk anläggning, Italien
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Finansiering av klimatåtgärder  
och lagring

Initiativ för att finansiera klimatåtgärder utgör en väsentlig 
del av EIB:s svar på utmaningarna på klimatområdet.

Industriländerna undertecknade Kyotoprotokollet 
1997 och åtog sig därmed att minska sina växthus-
gasutsläpp. De kan dock uppfylla sina åtaganden 
genom att finansiera minskningar av växthusgasut-
släppen i andra delar av världen. Detta ledde till att 
marknader för handel med kolkrediter skapades, 
där utsläppsrätter för växthusgaser kan köpas och 
säljas, och att EU:s system för handel med utsläpps-
rätter inrättades 2005. Under 2008 åtog sig EU att 
till år 2020 minska sina växthusgasutsläpp med  
20 % jämfört med 1990 års nivåer.

EIB:s roll vid finansiering av klimatåtgärder

Banken har inrättat flera marknadsbaserade instru-
ment för att främja handel i utsläppsrätter i samar-
bete med andra offentliga och privata finansinsti-
tut på nationell och internationell nivå. Genom att 
finansiera kolfonder, bidrar EIB till att kapital från 
både den offentliga och privata sektorn kanaliseras 
till projekt som har låga koldioxidutsläpp.

Kolfonder som medfinansieras av EIB inriktas främst 
på mindre utvecklade delar av koldioxidmarknaden. 
Dessa fonder köper kolkrediter som genereras av 
miljöinvesteringar för att sedan sälja dem vidare till 
länder och företag som behöver dem för att uppfyl-
la sina utsläppsmål. Fonderna hjälper dem att upp-
fylla sina skyldigheter när det gäller koldioxidut-
släpp på EU-nivå och internationellt, särskilt inom 
ramen för EU:s system för handel med utsläppsrät-
ter och internationella avtal. De hjälper dessutom  
övergångsekonomier och utvecklingsländer att an-
skaffa finansiering för koldioxidsnåla investeringar.

Tornkraftverk – Solucar, Spanien
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I samarbete med Världsbanken inrättade EIB  "Car-
bon Fund for Europe (CFE)", som är avsedd för EU:s 
medlemsstater och den privata sektorn i Europa. 
Med ett kapital på 50 miljoner euro köper fonden 
kolkrediter från projekt som kan komma ifråga under 
Kyotoprotokollets flexibla mekanismer som är fören-
liga med EU:s system för handel med utsläppsrätter. 

Med skräddarsydda mål, strukturer, regional in-
riktning och deltagare, har alla kolfonder som fin-
ansieras av EIB utformats för att öka marknadens ka-
pacitet och komplettera snarare än ersätta deltagare 
från den privata sektorn på koldioxidmarknaden. 
EIB:s initiativ för kolfonder föregriper även marknads-
utvecklingar och ökar förtroendet för lagstiftningen, 
i synnerhet efter 2012 när Kyotoprotokollet löper ut. 
Banken hjälper på så sätt till att stödja projekt och 
marknader som annars inte skulle ha utvecklats.

Kolfonder som samfinansieras av EIB

Den multilaterala fonden för kolkrediter, den s.k. 
Multilateral Carbon Credit Fund (MCCF), inrätta-
des av EIB och EBRD för att utveckla koldioxid-
marknaden i länder i Central- och Östeuropa samt 
Centralasien. Målsättningen är att hjälpa dessa 
länder att uppfylla obligatoriska och frivilliga mål 
för utsläppsminskningar. Den multilaterala fonden 
för kolkrediter lånade upp 208,5 miljoner euro, hu-
vudsakligen för projektbaserade kolkrediter, men 
även för gröna investeringsprogram.

Det gemensamma EIB-KfWs programmet för inköp 
av kolkrediter omfattar en första del som syftar till att 
hjälpa små och medelstora företag i EU som måste 
uppfylla EU:s system för handel med utsläppsrätter. 
Den andra delen av programmet stödjer projekt som  
är belägna i de fattigaste och minst utvecklade 
länderna. EIB-KfWs Kolprogram II omfattar kolkredi-
ter både före och efter Kyotoprotokollet. Totalbudge-
ten för de två delarna är cirka 190 miljoner euro.

Kolfonden "Post-2012 Carbon Fund", är ett initiativ 
som utarbetats av EIB och fyra andra offentliga fi-
nansinstitut för att öka förtroendet för upprättan-
det av ett regleringssystem bortom Kyotoprotokol-
let. Fonden har en budget på 125 miljoner euro och 
är den första i sitt slag. Den har redan bidragit till  
utvecklingen av flera projekt i Asien, Afrika och Latin-
amerika genom att köpa kolkrediter som genereras 
genom användningen av vindkraft, tekniker för för-
bättrad avfallshantering och energieffektivitet.

Kolkrediter från Estland och Litauen

EBRD-EIB:s multilaterala fond för kolkrediter kom 
under 2010 överens om att köpa kolkrediter från 
en grupp av vindkraftparker som drivs av OÜ Nel-
ja Energia, som är ett förnybart energibolag. Det 
är helägt av Fre-energy AS, som är en ledande est-
ländsk investerare i förnybar energi i Östeuropa.  
Enligt köpeavtalet kommer EBRD-EIB:s multilate-
rala kolfond att köpa kolkrediter som genereras av 
sex vindkraftparker med en kombinerad effekt på 
76 MW i Estland och Litauen.
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demonstrationsprojekt som är koldioxidsnåla eller 
avser förnybar energi. Initiativet som har fått nam-
net NER300 kommer att ge ett betydande finansiellt 
stöd till minst åtta projekt som innefattar tekniker 
för avskiljning och lagring av koldioxidutsläpp och 
minst 34 projekt för innovativ, förnybar energitek-
nik. Målsättningen är att leda omställningen till en 
koldioxidsnål ekonomisk utveckling i Europa, skapa 
nya "gröna" jobb och bidra till att förverkliga EU:s 
ambitiösa klimatmål.

Den första ansökningsomgången startade i no-
vember och blev startskottet för genomförandet 
av NER300-initiativet, som är uppkallat efter New 
Entrants Reserve (NER). Det kommer att finansieras 
genom försäljning av 300 miljoner utsläppsrätter ur 
reserven för nya deltagare i EU:s system för handel  
med utsläppsrätter. Baserat på nuvarande marknads-
priser för utsläppsrätter är initiativet värt cirka  
4,5 miljarder euro, vilket gör det till det största pro-
grammet i världen. Programmet kommer att mobili-
sera investeringar på mer än 9 miljarder euro totalt.

Kolfonden för Europa kan dessutom investera upp 
till 20 % av sitt kapital i gröna investeringsprogram.

Fonds Capital Carbone Maroc är den första kol-
fonden i fransktalande Afrika och den första na-
tionella fonden som inrättats tillsammans med 
EIB. Den stödjer projekt inom mekanismen för ren 
utveckling (CDM) genom att köpa kolkrediter un-
der perioden 2008-2017. Fonden är värd 300 mil-
joner dirham (över 26 miljoner euro).

Avskiljning och lagring av koldioxidutsläpp

EIB har ett nära samarbete med Europeiska kom-
missionen för att stödja mekanismer för demonstra-
tionsprogram för avskiljning och lagring av kol-
dioxidutsläpp inom och utanför Europa.

Under 2010 inleddes ett samarbete mellan EIB 
och Europeiska kommissionen för att genom-
föra världens största investeringsprogram för  

EIB:s kolfonder främjar förtroendet för 
olika regelverk 

Helios Bay i Nya Kaledonien, Frankrike
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Under 2010 lånade EIB ut 14,7 miljarder euro för att 
göra Europas städer mer hållbara genom invester-
ingar i stadsförnyelse, kollektivtrafik och sjukhus.

JESSICA för städer

Huvudmålet för JESSICA-initiativet (Gemensamt eu-
ropeiskt stöd till hållbara investeringar i stadsom-
råden) är en hållbar stadsutveckling. Initiativet har  
utvecklats av Europeiska kommissionen och Eu-
ropeiska investeringsbanken i samarbete med Eu-
roparådets utvecklingsbank. Genom JESSICA har 
medlemsstaterna möjlighet att använda en viss del 
av sina bidrag från EU:s strukturfonder till invester-
ingsprojekt som skall återbetalas och som ingår i in-
tegrerade planer för hållbar stadsutveckling. Sådana 
investeringar, som kan ha formen av eget kapital, lån 

eller garantier, kanaliseras till projekt genom stads-
utvecklingsfonder och förvaltningsfonder.

I slutet av 2010 hade mer än 1,5 miljarder euro avta-
lats för 15 förvaltningsfonder. En av dem var för-
valtningsfonden som inrättats i Grekland där ett 
avtal på 258 miljoner euro ingicks med ekonomi-
ministeriet, som tillsammans med EIB och grekiska 
kommuner kommer att ta fram berättigade stads-
projekt. I Skottland kommer JESSICA-fonden att 
investera 50 miljoner brittiska pund i stadsförnyel-
searbete, knutpunkter för transport samt program 
för att göra bostäder "grönare". Stadsförnyelsear-
betet innefattar förnyelse av övergivna industriom-
råden för att bygga nya affärslokaler, Wi-fi-nätverk, 
grön energi för socialbostäder och effektivare trans-
portsätt. Litauen var det första landet under 2010 
där JESSICA-medel utbetalades till mellanhänder 
och tilldelades särskilda stadsförnyelseprojekt.

Hållbar utveckling i städer

Grönare och mer hållbara städer är cen-
tralt inom klimatåtgärderna. Öresundsbron mellan Danmark och Sverige



Renaults elbilar, Frankrike
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i de två städerna hjälper till att minska luftförore-
ningar och bränsleförbrukning genom att tillhanda-
hålla ett tillförlitligt, snabbt och miljövänligt trans-
portsätt längs sträckor som tidigare endast kunde 
nås via vägbaserade transportmedel. Rörligheten 
kommer att förbättras för många, samtidigt som 
trafikstockningarna kommer att minska. EIB har  
hittills finansierat cirka 80 tunnelbaneprojekt inom 
Europeiska unionen och 10 utanför EU.

Avfall som en möjlighet

Produktionen av kommunalt fast avfall är i genom-
snitt 525 kg per person per år i EU:s 27 medlemssta-
ter. En otillräcklig hantering av detta avfall har en 
direkt negativ påverkan på livskvalitén, folkhälsan, 
miljön och klimatförändringen. Samtidigt repre-
senterar avfall en förlust av potentiellt värdefulla 
resurser i form av material och energi, där återan-
vändning och återvinning kan ge betydande net-
tovinster. Hanteringen av fast avfall är därför inte 
enbart en utmaning i fråga om miljön och hälsan, 
utan utgör också en miljövänlig ekonomisk möjlig-
het. Bankens lån stödjer återanvändning av avfall, 
projekt för att undvika avfall samt investe ringar i 
anläggningar som bearbetar avfall som återstår ef-
ter återvinning i ett tidigare led, t.ex. förbrännings-
anläggningar för avfall med energiåtervinning och 
mekaniska/biologiska bearbetningsanläggningar 
samt anläggningar för bearbetning av avfall som har  

Rena transporter

Miljövänlig kollektivtrafik är nödvändig för att  
städer ska vara hållbara. Genom att främja en  
övergång från privatbilism till kollektivtrafik och 
minska trafikstockningar, förbättrar investeringar i 
kollektivtrafik inte enbart luftkvalitén och minskar  
bullernivåer utan hjälper också till att bekämpa 
klimatförändringar genom att öka energieffekti-
viteten och minska växthusgasutsläppen. EIB-lån 
till kollektivtrafikprojekt inom Europeiska unionen 
upp gick till 8,5 miljarder euro under 2010.

Miljövänlig kollektivtrafik är en  
förutsättning för hållbara städer 

I Stockholm kommer pendeltågskapaciteten att 
fördubblas från 2017, tack vare byggandet av en ny 
underjordisk järnvägslinje som delvis finansieras 
av EIB. Banken tillhandahåller 600 miljoner euro till 
projektet Citybanan, som är en pendeltågstunnel 
under centrala Stockholm. Projektet omfattar en ny 
sex kilometer lång tunnel under huvudstadens his-
toriska stadskärna, två nya pendeltågsstationer un-
der jord och en järnvägsbro. Projektet kommer att 
frigöra spårkapacitet på den befintliga järnvägslin-
jen genom staden, vilket möjliggör en utökning 
av regionaltåg och fjärrtåg. Kollektivtrafiken kom-
mer att bli mer attraktiv och därigenom uppmun-
tra pendlare att åka tåg istället för att köra bil, vilket 
kommer att förbättra miljön betydligt. Citybanan är 
också ett transeuropeiskt transportnät (TEN) som 
prioriteras av EU och är del av programmet för den 
Nordiska triangeln för att upprusta vägar, järnvägar 
och hamninfrastruktur i Finland och Sverige.

EIB:s finansiering av investeringar i kollektivtrafik och 
järnvägar är inte begränsad till EU:s medlemsstater. 
I Vietnam tillhandahöll banken  exempelvis  två lån 
på totalt 223 miljoner euro för tunnelbaneprojekt i 
Hanoi och Ho Chi Minh City. Kollektivtrafiksystemen  
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samlats in separat. Under 2010 har EIB lånat ut totalt 
89 miljoner euro till sådana projekt.

I Lahti i Finland lånade EIB ut 75 miljoner euro till sta-
dens energibolag, Lahti Energi, för att bygga en av 
världens mest moderna anläggningar som kommer 
att omvandla avfall till värme och elektricitet. Lahti 
Energi är ett internationellt kompetenscentrum för 
kraftvärme, som på ett produktivt sätt använder vär-
men som pumpas in i fjärrvärmenäten. Genom att 
använda avfall från företag och hushåll i Lahti och 
Helsingfors som bränsle kommer den nya anlägg-
ningen att bearbeta 250 000 ton årligen, som pro-
ducerar 90 MW i värme och 50 MW i elektricitet. Det 
är betydligt mer än i befintliga anläggningar, tack 
vare en ny förgasnings- och förbränningsprocess vid 
hög temperatur och högt ångtryck.

Hälsa i staden

Under 2010 lånade EIB ut totalt 2,7 miljarder euro till 
14 sjukhus i städer inom EU. EIB finansierar sjukhus 
som förbättrar den sociala miljön och stadsmiljön 
samt bidrar till hållbara samhällen. Bankens lån 
hjälper låntagare att tillhandahålla den senaste 
typen av sjukvård i projekt som bidrar till den loka-
la ekonomin och stadsförnyelse. Sjukhusen har ofta 
forskningscentrum knutna till universitet.

EIB lånade ut 325 miljoner euro till Leuvens univer-
sitet och dess universitetssjukhus för att färdig-
ställa Health Sciences Campus Gasthuisberg, som är 
ett förstklassigt medicinskt centrum och univer-
sitetscentrum där akutsjukvård, utbildning och forsk -
ning finns samlade på en plats i Leuven.

GINKGOfonden, Luxemburg

Kommuner söker alternativa finansieringskällor  
för att täcka höga kostnader i samband med 
sanering av förorenad mark. Under 2010 in-
vesterade EIB 15,6 miljoner euro i GINKGO, som är en 
Luxemburg-registrerad riskkapitalfond som köper in-
dustrimark i Frankrike och Belgien, sanerar dem och  
antingen säljer dem vidare eller använder dem igen  
genom att bygga energieffektiva bostäder, kontor 
och kommersiella fastigheter.
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Anpassning till klimatförändringar

EIB har som den hittills största källan till lånefinansie -
ring för vattensektorn i världen identifierat en integrerad 
vattenhantering och anpassning till klimatförändringar 
som huvudmålsättningar för framtida lånetransaktioner.

De allt vanligare extrema väderförhållandena får 
allvarliga konsekvenser för tillgången och kvalitén 
på färskvatten, vilket leder till vattenrelaterade 
naturkatastrofer, som torka och översvämningar. 
Att föregripa och vidta försiktighetsåtgärder i an-
slutning till effekterna av klimatförändringen, på 
ett sätt som är förenligt med försiktighetsprincipen,  
är effektivare och mindre kostsamt än att vidta 
tvångsåtgärder i sista stund. Projekten som ban-
ken finansierar i vattensektorn har därför som mål 
att bevara färskvattenresurser, en hållbar vatten-
hantering, skydd av havs- och kustområden och 
övriga anpassningsåtgärder.

Under 2010 gick EIB med i nätverket Global Water 
and Adaptation Action Alliance, som omfattar fi-
nansinstitut, vattenverk, sammanslutningar, forsk-
ningsinstitut och icke-statliga organisationer.

I världen

De flesta anpassningsprojekt som EIB för närva-
rande finansierar är belägna i Europeiska unionen. 
Under 2010 lånade banken ut 20 miljoner euro för 
utbyggnad av avlopps- och dräneringssystemet 
för Limassols storstadsområde på Cypern, som in-
nefattar uppförande av nät för uppsamling och 
dränering av regnvatten.

I Ryssland har EIB tillsammans med NIB, EBRD och 
IFC finansierat S:t Petersburgs flodskydd. Den 25 km 
långa flodvallen vid Nevas flodmynning skyddar S:t 
Petersburgs stad och dess fem miljoner invånare. 

Den mobila barriären hjälper till att bemöta hotet 
från större översvämningar som drabbat staden se-
dan den grundades, men som blivit allt vanligare  
under de senaste årtiondena. Med en totalkostnad 
på över 500 miljoner euro är detta en av världens 
största skyddsvallar mot översvämningar. EIB till-
handahåller även rådgivning kring tekniska, opera-
tiva och miljömässiga aspekter för projektet.

I nära samarbete med Europeiska kommissionen 
och andra finansinstitut finansierar EIB även an-
passningsprojekt i tillväxt- och utvecklingsländer 
över hela världen. Under 2010 arbetade EIB med 
UN-HABITAT för att förbereda ett regionalt pro-
jekt för länder runt Viktoriasjön – Burundi, Kenya, 
Rwanda, Tanzania och Uganda. Integrationen av 
vatten- och avloppsreningsstrategier bör hjälpa 
till att öka klimattåligheten i denna utsatta region 
och bevara sjöns viktiga funktion som en livsmiljö 
och vattenresurs för framtiden. Banken finansierar 
redan vatten- och avloppsreningsprojekt i Ugan-
das huvudstad Kampala och ytterligare lån plane-
ras för anpassningsprojekt i Mwanza i Tanzania och 
Kisumu i Kenya.
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avloppsreningsstrategier ökar 
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Partnerskap med världen

Moma Titanium, 

Moçambique
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Banken lånar ut 8,8 miljarder euro utan-
för EU, vilket utgör ett betydande ekono-
miskt stöd till EU:s partnerländer.

Större delen av bankens finansieringstransaktioner 
utanför Europeiska unionen genomförs med en 
garanti från EU:s budget som anges i de så kallade 
externa utlåningsmandaten för EIB:s insatser i olika 
regioner i världen. Banken har ett nära samarbete 
med EU-institutionerna, regeringar i EU och part-
nerländer och andra internationella och bilaterala 
finansinstitut och har utvecklat mångåriga förbind-
elser med företagssektorn i hela världen.

Under 2010 kunde EIB bibehålla höga utlånings-
nivåer runtom i regionerna, samtidigt som extra åt-
gärder som vidtagits i samband med den ekonomis-
ka och finansiella krisen kunde fasas ut. Banken är 
fortfarande den största internationella finansiären i 
EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer. 

Utlåningen uppgick återigen till en rekordnivå på  
2,6 miljarder euro i Medelhavsländerna, och tredubb-
lades nästan till 631 miljoner euro i de östra part-
nerländerna. Utlåningen till länder i Afrika, Västin-
dien och Stillahavsområdet (AVS) ökade genom 
ett förnyat utlåningsmandat som garanterades av 
medlemsstaterna. Klimatåtgärder fick ett stort upp-
sving med en 50-procentig ökning av finansierings  - 
anslaget för hållbar energi och leveranssäkerhet  
som stöder projekt i EU:s grannländer, AVS-länder 
och Sydafrika liksom Asien och Latinamerika.

EIB:s framtida åtgärder utanför EU

Halvtidsöversynen av bankens verksamhet utanför  
EU, som genomfördes av en oberoende viseman-
nakommittée med IMF:s f.d. verkställande direktör  
Michel Camdessus som ordförande, lade fram sin 
utvärderingsrapport i början av 2010. Den låg till 
grund för ett förslag senare från Europeiska kom-
missionen vilket innefattar en plan för att aktivera 
ett frivilligt mandat på 2 miljarder euro för kampen 

  Kandidatländer och potentiella kandidatländer

  Medelhavsländerna

  De östra partnerländerna

  AVS-länderna samt de utomeuropeiska länderna  
och territorierna och Sydafrika

  Asien och Latinamerika

  Länderna i Centralasien

Vindkraftpark, Marocko
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Kandidatländer och potentiella 
kandidatländer

EIB tillhandahåller lån och garantier i EU:s kandi-
datländer (Kroatien, Turkiet, f.d. jugoslaviska repub-
liken Makedonien, Montenegro och Island) och de 
potentiella kandidatländerna (Albanien, Bosnien-Her-
cegovina, Serbien och Kosovo enligt resolution 1244 
(1999) från FN:s säkerhetsråd). Bankens verksamhet 
sker inom ramen för det externa utlåningsmandatet 
som Europeiska unionen beviljat samt bankens egen 
föranslutningsfacilitet.

EIB:s utlåning på västra Balkan uppgick till totalt 
1,4 miljarder euro under 2010. EIB är den största 
internationella finansiären i regionen. Den totala  
utlåningen sedan 2001 när banken åter blev aktiv 
i området uppgick till 7,3 miljarder euro. Serbien  
har varit den största mottagaren av EIB:s finansie-
ring på västra Balkan med 690 miljoner euro. En 
stor andel av medlen användes för att färdigställa 
transeuropeiska nät. Under 2010 öppnades också  
EIB:s första regionala kontor i Belgrad och det  
invigdes i november.

Under 2010 uppgick bankens utlåning i Turkiet 
till totalt 1,9 miljarder euro. Verksamheten drevs  

mot klimatförändringar. Europeiska kommissio-
nen föreslog dessutom att det nuvarande systemet 
med regionala målsättningar för åtgärder inom 
EU:s garanti skulle ersättas av horisontella målsätt-
ningar och att utvecklingsaspekterna av EIB:s fin-
ansiering skulle betonas i större utsträckning. Eu-
ropeiska kommissionen föreslog också att EIB:s 
externa mandat för Libyen, Irak och Kambodja 
skulle aktiveras. Förslagen ledde till debatter i Euro-
paparlamentet och rådet under hela 2010. Ett slut-
giltigt beslut väntas under 2011.

Skilt från översynen efter halva tiden av de externa 
utlåningsmandaten gjordes även en översyn under 
2010 av Cotonouavtalet, som har utgjort ramen för 
bankens åtgärder i AVS-länderna. Banken har fun-
gerat som utvecklingspartner i AVS-regionen i mer 
än fyra decennier och lånat ut cirka 12,5 miljarder 
euro till stöd för över 1 000 projekt i 70 länder. Det 
förnyade utlåningsmandatet gör det möjligt för EIB 
att utöka sin verksamhet i Afrika söder om Sahara, 
och för första gången betraktas också klimatförän-
dringarna som en nyckelfråga för partnerskapet 
mellan EU och AVS.

Även om banken fortsätter med specifika målsätt-
ningar i respektive region står många av de länder 
som EIB samarbetar med utanför EU:s gränser inför 
liknande utmaningar när det gäller att bemöta in-
frastrukturbehov, lägga grunden för hållbar tillväxt 
och bekämpa klimatförändringarna.

Kandidatländer och potentiella kandidatländer

Beviljad finansiering under 2010 (miljoner euro) Belopp
Varav 

riskkapital

Turkiet 1 935 30
Serbien  690
Kroatien  511
Bosnien-Hercegovina  72
F.d. jugoslaviska Republiken Makedonien  52
Albanien  51
Montenegro  49

Totalt 3 360 30

EIB är den största internationella 
finansiären på västra Balkan
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sektorn var fortsatt betydande och motsvarade  
55 % av de totala projekt som beviljats. Utöver den 
ökade utlåningen skapade FEMIP:s åtgärder bety-
dande mervärde, särskilt genom att komplicerade 
finansieringsarrangemang inrättades, exempelvis 
partnerskap mellan den privata och offentliga sek-
torn, projektfinansiering eller åtgärder med högre 
riskprofil än vad banken normalt accepterar. Under 
2010 samfinansierades cirka 74 % av åtgärderna i 
regionen (totalt närmare 1,9 miljarder euro) med 
partnerinstitutioner, vilket skapade viktiga syner-
gier. Transaktioner för tekniskt stöd uppgick till  
14,2 miljoner euro under 2010.

huvudsakligen på av behovet att bemöta den världs  - 
omspännande ekonomiska och finansiella krisen 
och stödja smart och hållbar tillväxt. Sedan krisen 
bröt ut har EIB stöttat den turkiska ekonomin fram-
för allt genom att stärka små och medelstora före-
tag i landet, som under 2010 stod för 910 miljoner 
euro i lån till intermediärbanker.

Stöd till ekonomisk utveckling i 
Medelhavsområdet

EIB har aktivt ökat sitt stöd till partnerländer i 
Medelhavsområdet genom Investeringsfaciliteten 
för Europa-Medelhavsområdet (FEMIP), som är 
bankens finansieringsfacilitet i regionen. Genom 
att öka bankens utlåningsvolym till en rekordnivå 
på 2,6 miljarder euro under 2010 bekräftade FEMIP 
för sina samarbetspartner bankens kapacitet att 
hjälpa dem att modernisera offentliga politikom-
råden mot bakgrund av den globala ekonomiska 
krisen, och befäste sin ställning som den ledande 
investeraren i utvecklingsprojekt i Medelhavsom-
rådet. Andra prioriterade sektorer innefattar trans-
port och vatten, industri och riskkapitaltransak-
tioner liksom sektorn för humankapital.

Sedan FEMIP inrättades i oktober 2002 har facili-
teten tillhandahållit över 12,7 miljarder euro till 
stöd för modernisering av partnerländerna i Medel-
havsområdet och bidragit till att skapa och säkra 
arbetstillfällen i regionen. Stödet till den privata 

Medelhavsländerna

Beviljad finansiering under 2010 (miljoner euro) Belopp Varav 
riskkapital

Egypten 906
Algeriet 500
Tunisien 498
Marocko 420
Syrien 185 10
Regionalt 31 7
Libanon 7
Gaza-Västbanken 5 5

Totalt 2 552  22

Tangers hamn, Marocko
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De östra partnerländerna

EIB:s utlåning i de östra partnerländerna uppgick till 
631 miljoner euro under 2010, vilket i stort sett var en 
trefaldig ökning jämfört med 2009. I nära samarbete 
med EBRD finansierar banken projekt i dessa länder 
inom ramen för ett utlåningsmandat på 3,7 mil-
jarder euro under perioden 2007-2013. Utöver EU:s  
mandat inrättade EIB sin egen finansieringsfacilitet 
för de östra partnerländerna på 1,5 miljarder euro för 
lån och garantier på bankens egen risk för EU-inves-
teringar i dessa länder. Hälften av utlåningen under 
2010 gällde energisektorn, medan andra områden 
var inriktade på vatten- och transportprojekt, agroin-
dustri samt kreditlimiter för små och medelstora före-
tag. I december 2010 inrättade banken en ny facilitet 
för tekniskt bistånd, förvaltningsfonden för tekniskt 
bistånd till det östra partnerskapet (EPTATF), som 
ska göra insatserna effektivare och bidra till att fram-
gångsrika projekt i regionen genomförs snabbare.

Centralasien

Bland de centralasiatiska länder som är berättigade till 
EIB-finansiering (Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, 
Turkmenistan och Uzbekistan) var Kazakstan det and-
ra landet som undertecknade ett ramavtal 2010  
efter Tadzjikistan 2009. Tre projekt motsvarande totalt  
328 miljoner euro utvärderas inom områdena vatten, 
energi och klimatåtgärder. Banken kommer att under-
teckna ett ramavtal med Kirgizistan i början av 2011 
och fortsätter samtidigt sina ansträngningar för att 
teckna ramavtal med Turkmenistan och Uzbekistan.

Ryssland och de östra grannländerna

Beviljad finansiering under 2010 (miljoner euro) Belopp

Ryska federationen  250
Moldavien  185
Georgien  175
Ukraina  16
Armenien  5

Totalt 631

Uppförande av huvudledningen, Sankt Petersburg, Ryssland
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AVS-länderna och Sydafrika

I länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet 
stöder EIB normalt initiativ som uppmuntrar utveck-
ling inom den privata sektorn, exempelvis små och 
medelstora företags investeringar, men banken 
lägger även tonvikten på storskalig produktiv in-
frastruktur, inbegripet förnybara energiprojekt, ini-
tiativ för energieffektivitet och andra projekt för att 
bemöta oron när det gäller klimatförändringar. Mitt 
under den ekonomiska och finansiella krisen strävar 
EIB efter att säkra sunda investeringar som gynnar 
de fattigaste och stöder en hållbar utveckling.

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

Beviljad finansiering under 2010 (miljoner euro) Belopp Varav 
riskkapital

Afrika 738 182
 Väst 279 82
 Öst 260 40
 Södra och Indiska oceanen 145 5
 Flera regioner 45 45
 Centrala och ekvatoriala 10 10
Västindien 48 7
Stillahavsområdet 9 9
Regionalt AVS 162 162
ULT 15 15

Totalt AVS-ULT 972 374

Sydafrika 50

Finansiering av EIB:s insatser tillhandahålls från EU-
medlemsstaternas budgetar genom investerings-
anslaget, som kompletteras med lån från bankens 
egna medel på dess egen risk. Tecknade låneavtal 
inom ramen för investeringsanslaget uppgick till 
374 miljoner euro under 2010. Ytterligare 598 mil-
joner euro tillhandahölls till projekt i AVS-länderna 
från bankens egna medel under 2010. Inom ramen 
för ett separat utlåningsmandat lånade banken ut 
50 miljoner euro till projekt i Sydafrika.

Moma, Moçambique

EIB har fungerat som 
utvecklingspartner i AVSregionen  
i mer än fyra decennier 
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Ekonomiskt samarbete med Asien och 
Latinamerika

Under 2010 lånade EIB ut 1,2 miljarder euro i Asien 
och Latinamerika. Investeringarna i Asien stod för 
cirka 723 miljarder euro medan utlåningen i Latin-
amerika uppgick till 499 miljoner euro. Under det 
nuvarande utlåningsmandatet kan EIB låna ut upp 

till 3,8 miljarder euro i Asien och Latinamerika under 
perioden 2007-2013. Bankens utlåning i Asien och 
Latinamerika är en del av EU:s strategi för ekono-
miskt samarbete med dessa regioner. Den fokuseras 
på att stödja EU:s närvaro genom utländska direktin-
vesteringar och teknik- och kunskapsöverföring, 
men innefattar även miljöskydd, särskilt klimatpro-
jekt och projekt som bidrar till energisäkerhet.

Hanois tunnelbana, Vietnam

Asien och Latinamerika

Beviljad finansiering under 2010 (miljoner euro) Belopp

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

Totalt 1 222
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Nytt ramlån till Kina för bekämpning  
av klimatförändringar

EIB fortsätter att stödja Kina i dess kamp mot klimat-
förändringarna och ett nytt ramlån på 500 miljoner  
euro på området klimatförändringar tecknades i  
december 2010 efter framgångarna med det första  
lånet som tecknades 2007. Det första lånet på 500 
miljoner euro har bidragit till att en rad projekt kun - 
 nat genomföras, bland annat skogsplanteringspro-
gram, vindkraft parker, mindre vattenkraftsystem  
samt invest eringar för energieffektivitet och mins-
kade utsläpp inom industrin. Insatsen är en av EIB:s  
effektivaste när det gäller utsläpp av växthusgaser 
och den kommer uppskattningsvis att leda till att  
koldioxidutsläppen minskar med 2 miljoner ton per 
år så snart alla delprojekt kommit igång.



Gemensamma initiativ med 
Europeiska kommissionen 
och andra internationella 
finansinstitut

Open Days,  

den åttonde Europeiska 

veckan för regioner och städer
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De fyra J:na

JASPERS, JESSICA, JEREMIE och JASMINE, de fyra 
J:na, är resultatet av detta stärkta partnerskap. De  
är alla gemensamma initiativ som kombinerar finan-
siering och personal från EIB-gruppen och Euro-
peiska kommissionen.

JASPERS är det gemensamma initiativet för stöd till 
projekt i de europeiska regionerna som förvaltas 
av EIB och samfinansieras av Europeiska kommis-
sionen, EBRD och KfW. Det är inriktat på att hjälpa 
länder som erhåller bidragsfinansiering ur struk-
turfonderna att utarbeta solida infrastrukturförslag 
och tillhandahåller tekniskt stöd.

För sådana långsiktiga och produktiva investeringar 
har båda typerna av finansiering – bidrag och lån – 
sina egna särdrag och fördelar. Gemensamma initia-
tiv som tagits fram av EIB-gruppen och Europeiska 
kommissionen inom den nuvarande finansiella ram-
en (2007-2013) har visat på hur båda instrumenten 
kan kombineras för att få en större hävstångseffekt. 
EU:s regionalpolitik är ett exempel på ett sådant om-
råde liksom innovation och transport.

Regionalpolitik

Målet för EU:s regionalpolitik är att ta itu med skill-
naderna mellan regioner som är mer eller mindre 
ekonomiskt gynnade och använda tillgängliga 
medel på bästa sätt. Regionalpolitiken understryker  
behovet av att samordna tillgängliga finansiella instru-
ment på EU-nivå samt nationell och regional nivå 
för att främja en regional integration. Nya gemen-
samma initiativ med Europeiska kommissionen, 
medlemsstaterna och regionerna visar på den  
viktiga roll som EIB-gruppen spelar.

Den nuvarande programplaneringsperioden  
2007-2013 för EU:s sammanhållningspolitik har givit  
EIB och EIF en större roll än tidigare vid program-
planeringen, inklusive tekniskt stöd vid förbere-
delsen av projekt, projektutvärdering, finansierings-
tekniska lösningar och kontroll. Flera gemensamma  
initiativ som är direkt kopplade till sammanhållnings-
politiken, såsom JASPERS, JESSICA, JEREMIE och 
JASMINE, men även riskdelningsinstrument som fi-
nansieringsinstrumentet för riskdelning och lånega-
rantin för transeuropeiska nät, som uppfyller kom-
pletterande EU-mål, har lett till ett stärkt partnerskap 
med Europeiska kommissionen.

Som Europeiska unionens finansinstitut är EIB-gruppen tillsammans med EU:s budget 
en av två finansieringskällor för investeringar som stödjer EU:s politik.

Kollektivtrafik – Hamburg, Tyskland
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Delad risk vid innovation

För att kunna finansiera investeringar i forskning,  
utveckling och innovation med högre risk och vinst-
potential inrättade EIB och Europeiska kommis-
sionen finansieringsinstrumentet för riskdelning.  
Med 1 miljard euro från bankens medel och ytter-
ligare 1 miljard euro från Europeiska kommission-
ens sjunde ramprogram för forskning har finan-
sieringsinstrumentet en kapitalbuffert på 2 miljarder 
euro som gör att banken kan låna ut upp till cirka 
10 miljarder euro till investeringar på åtminstone 
det dubbla beloppet i spjutspetsforskning, utveck-
ling och innovation under perioden 2006-2013. En 
halvtidsöversyn som genomfördes av oberoende  
experter under 2010 gav positiva slutsatser och  
rekommenderade en ökad och fördjupad använd-
ning av liknande instrument som finan sierings-
instrumentet för riskdelning.

JESSICA är det gemensamma initiativet för euro-
peiskt stöd till hållbara investeringar i stadsområden,  
som inrättats gemensamt av EIB, Europeiska kom-
missionen och Europarådets utvecklingsbank. Det 
använder finansieringstekniska mekanismer för 
att stödja investeringar i hållbar stadsutveckling, 
och medel från strukturfonderna utnyttjas för åter-
betalningsbar finansiering för intäktsgenererande 
investeringar som är självfinansierande.

JEREMIE är det gemensamma initiativet för euro-
peiska resurser för mikroföretag till medelstora före-
tag. Europeiska investeringsfonden och Europeiska 
kommissionen samarbetar för att ge nationella och 
regionala myndigheter möjligheten att använda  
medel från strukturfonderna för att främja små och  
medelstora företags tillgång till finansiering och finan-
sieringstekniska produkter i regionerna.

JASMINE är det gemensamma initiativet för stöd 
till mikrofinansinstitut i Europa, som inriktas på att 
utveckla mikrokrediter. EIF har fått i uppdrag att 
förvalta delar av initiativet för att erbjuda stöd till 
mikrofinansinstitut från EIB:s egna medel samt tek-
niskt stöd från Europeiska kommissionens medel.

Gemensamma initiativ från EIB 
och kommissionen ger större 
hävstångseffekt

FUI för utveckling av programvara för hälsovård samt bildteknik, Belgien 
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Delad risk vid investeringar i transport

Lånegarantin för transeuropeiska transportnät som 
upprättades av EIB och Europeiska kommissionen 
täcker trafikvolymrelaterade risker för privata in-
vesterare i sådana projekt. Riskinstrumentet finan-
sieras i lika stora delar av de två institutionerna och 
täcker trafikvolymrelaterade inkomstrisker under 
den kritiska tidiga projektfasen då det ofta behövs 
tid för att trafikflödet ska nå en nivå där tillräck-
ligt med inkomster genereras. Under 2010 tillhan-
dahölls den första lånegarantin på 70 miljoner euro 
till ett projekt som genomförs i partnerskap mellan 
den offentliga och privata sektorn för att förnya och 
upprusta motorvägen C-25 i norra Katalonien till 
vilken EIB har lånat ut 200 miljoner euro.

Annan särskild verksamhet inom EU

Elena är ett initiativ för lokalt energistöd i Eu-
ropa, som inrättats av EIB och Europeiska kom-
missionen, och som tillhandahåller gemensamt  

tekniskt stöd. Elena-medel kan användas för 
framtagning av program, affärsplaner och energi-
revisioner, förbereda upphandlingsförfaranden och 
avtal samt betala för projektledningsenheter. Kort 
och gott allt som är nödvändigt för att förbereda 
städers och regioners hållbara energiprojekt för 
EIB-finansiering.

Investeringsprogrammen kan omfatta förbättring 
av byggnaders energieffektivitet och gatubelys-
ning, integrering av fönybara energislag i byggna-
der, upprustning eller installation av fjärrvärme-
system som använder kraftvärme eller förnybara 
energislag. Program för stadstransporter, exempel-
vis införande av bussar med låg bränsleförbrukn-
ing och infrastruktur för alternativa drivmedel för 
fordon prioriteras också.

NER300 introducerades av Europeiska kommissio-
nen under 2010. Det är världens största bidrags-
program för stöd till demonstrationsprojekt för 
avskiljning och lagring av koldioxidutsläpp och 
innovativa tekniker för förnybar energi. Europeis-
ka investeringsbanken kommer att stödja genom-
förandet genom att utvärdera projekt och organi-
sera försäljningen av utsläppsrätter som används för 
att finansiera bidragen. Det är från dessa utsläpps - 
rätter som initiativet har fått sitt namn: NER står 
för new entrants reserve i EU:s handelssystem för 
utsläppsrätter.

Kombination av resurser utanför EU

Utanför EU har EIB ett nära samarbete med EU-in-
stitutionerna, EU-ländernas och partnerländernas 
regeringar samt internationella och bilaterala fi - 
nansinstitut. Enbart i EU:s grannländer och partner-
länder medfinansierades 73 % av den totala avta-
lade lånevolymen under 2010. I länderna i Afrika, 
Västindien och Stillahavsområdet har EIB under en 
lång tid kombinerat lån med EU-bidrag.



En ansvarsfull institution
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finansierar bästa tillgängliga teknik, som maxime-
rar möjligheterna till energieffektivitetsåtgärder 
och främjar mer hållbara transportsätt.

EIB stödjer social utveckling genom lån till hälso- 
och utbildningsprojekt. Vissa av bankens mikrofi-
nansieringsinitiativ avser behov hos socialt miss-
gynnade personer. EIB begränsar sin finansiering till  
projekt som respekterar mänskliga rättigheter och 
EIB:s sociala normer, som baseras på principerna i 
Europeiska unionens stadga om grundläggande 
rättigheter och internationell god praxis. Under 
2010 hjälpte banken till att fastställa bästa praxis 
genom att organisera flera seminarier om företag 
och mänskliga rättigheter för att underlätta dialog 
mellan företag, det civila samhället och mellan-
statliga organisationer på detta område.

Banken är fast besluten att införliva miljömässiga 
och sociala överväganden i sin affärsverksamhet, 
säkerställa en korrekt förvaltning, öppenhet och 
redovisningsskyldighet för sig själv och sina mot-
parter, trygga att de investeringar som banken fi-
nansierar är etiska och hållbara, utveckla ömsesi-
digt förmånliga kontakter mellan banken och dess 
värdsamhällen, och att minimera bankens eget fot-
avtryck i miljön. EIB har mätt och rapporterat om 
sina förfaringssätt kopplade till sitt ansvar som 
bank sedan 2005 och företagsansvaret är helt inte-
grerat i bankens affärsstrategi.

Företagsansvaret är centralt i EIB:s uppgift att stödja bärkraftiga investerin-
gar som främjar EU:s politiska mål.

EIB:s president på besök i Ouagadougou, Burkina Faso

EIB är mycket medveten om sina egna 
fotavtryck i miljön

Alla projekt som finansieras av EIB uppfyller EU:s 
miljömässiga principer och normer. Dessutom går 
en betydande del av bankens utlåning till invester-
ingar som särskilt inriktas på att skydda och förbät-
tra miljön och bebyggd miljö samt förbättra social 
välfärd. Sådana miljöinvesteringar omfattar kli-
matskydd, skydd av natur och biologisk mångfald, 
hälsa, hållbar användning av naturresurser och 
avfallshantering.

Under 2010 slutförde EIB en pilotstudie om kol-
dioxidutsläppen från projekten som banken finansie-
rar. I ett urval av 73 projekt inom energi-,  trans-
port-  och industrisektorn samt vissa vattenprojekt 
noterades en betydande minskning av koldioxidut-
släppen. Detta är ett direkt resultat av att banken 



Verksamhetsberättelse48EIB-gruppen

EIB har en nolltoleranspolitik när det gäller korrup-
tion, bedrägeri, hemliga överenskommelser, tvång, 
penningtvätt och finansiering av terrorism i sina 
transaktioner och sin verksamhet. Banken var ett 
av de första finansinstituten som antog en sådan 
politik och har även anslutit sig till internationella 
initiativ för att sätta press på jurisdiktionsområden 
som inte efterlever internationella normer.

I sin egenskap av EU-organ åtar sig EIB att ha stör-
sta möjliga öppenhet i all sin verksamhet gente-
mot sina externa och interna intressenter. Under 
2010 slog banken samman öppenhetspolitiken 
och politiken för offentliggörande av information 
i en ny uppsättning av principer och förfaranden 
som främjar öppenhet. Det grundläggande anta-
gandet är att information om bankens operativa 
och institutionella verksamhet ska tillhandahållas 
till tredje part, när så är möjligt, om det inte finns 
något övertygande skäl till sekretess.

EIB:s relationer med det civila samhället, inbegripet 
icke-statliga organisationer och andra intresse-
grupper, styrs av samma principer. Dialogen med det  
civila samhället ger värdefulla bidrag till utvecklin-
gen av politiken och bidrar ofta till att öka bankens 
medvetenhet om frågor kring projekten. Av samma 
skäl kan banken ingå nära partnerskap med spe-
cialiserade organisationer som har särskilda mål 
eller intressen gemensamt med banken, t.ex. håll-
bar utveckling, miljöskydd, biologisk mångfald och 
bekämpning av fattigdom. Bland bankens partner 
under 2010 fanns Transparency International, In-
ternationella naturvårdsunionen (IUCN) och trans-
parensinitiativet för utvinningsindustrin (EITI). 

EIB är mycket medveten om sitt eget fotavtryck i 
miljön. Flexibel arbetstid, arrangemang för distans-
arbete och offentliga transportmedel som är gratis  

Wroclaws vattenverk, Polen
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minskar miljöpåverkan jämfört med om de an-
ställda åker bil till arbetet. Under 2010 beräknas 
de totala koldioxidutsläppen från bankens egen 
verksamhet uppgå till 18 997 ton, varav 94 % från 
transport och 6 % från energi, avfall och pappers-
förbrukning. Dessa siffror bekräftar en trend av 
minskade koldioxidutsläpp från 2008.

Som en ansvarsfull arbetsgivare uppdaterade EIB 
sin personalpolitik under 2010. Personalpolitiken 
bygger på tre pelare. För det första att banken har 

anställda som är högpresterande och motiverade 
och som kontinuerligt utvecklar sina kompe-
tenser. Denna pelare kompletteras av ett ledar-
skap som inspirerar och där chefer har delegerade  
beslutsbefogenheter i den mest lämpliga or-
ganisationsstrukturen. En integrerad arbetsmiljö  
där människor kan utföra sitt arbete på bästa sätt 
möjliggör detta. Att ha en öppen kommunikation 
inom banken är viktigt för att uppnå personalpoli-
tikens mål.



EIB:s kapital och 
upplåningstransaktioner 
under 2010

Rion-Antirion-bron över 

Korintbukten, Grekland
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EIB är Europeiska unionens bank. Den är finansiellt 
sjävständig och har ett kapital på 232 miljarder 
euro, som tecknats av EU:s medlemsstater, som är 
EIB:s aktieägare. Banken är den största överstatliga 
emittenten och har kreditvärdigheten AAA.

Bankens kapital och aktieägare

Medlemsstaternas andel av bankens kapital har 
beräknats efter varje medlemsstats ekonomiska 
vikt i Europeiska unionen (uttryckt i BNP) vid deras 

anslutning till Europeiska unionen. I enlighet med 
stadgan får bankens utestående lån och garantier 
upp gå till högst motsvarande två och en halv gånger 
dess tecknade kapital, reserverna, de provisioner som 
inte använts samt överskottet i resultaträkningen. Det 
sammanlagda beloppet för de berörda posterna ska 
beräknas efter avdrag med beloppet för det tecknade 
kapitalet, oavsett om det har inbetalats eller inte, med 
avseende på varje deltagande från bankens sida.

EIB:s kapitaltäckningsgrad – bankens kapital i förhål-
lande till dess tillgångar – var 27,2 % i slutet av 
2010. Baselkommittén vid Banken för internationell 

Översikt över EIB:s kapital

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

Värde (EUR)

Tyskland 37 578 019 000 DE
Frankrike 37 578 019 000 FR

Italien 37 578 019 000 IT

Förenade kungariket 37 578 019 000 GB

Spanien 22 546 811 500 ES

Nederländerna 10 416 365 500 NL

Belgien 10 416 365 500 BE

Sverige 6 910 226 000 SE

Danmark 5 274 105 000 DK

Österrike 5 170 732 500 AT

Polen 4 810 160 500 PL

Finland 2 970 783 000 FI

Grekland 2 825 416 500 GR

Portugal 1 820 820 000 PT

Tjeckien 1 774 990 500 CZ

Ungern 1 679 222 000 HU

Irland 1 318 525 000 IE

Rumänien 1 217 626 000 RO

Slovakien  604 206 500 SK

Slovenien  560 951 500 SI

Bulgarien  410 217 500 BG

Litauen  351 981 000 LT

Luxemburg  263 707 000 LU

Cypern  258 583 500 CY

Lettland  214 805 000 LV

Estland  165 882 000 EE
Malta  98 429 500 MT

Totalt 232 392 989 000
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betalningsutjämning (BIS) fastställer att kapitaltäc-
kningsgraden för banker skall vara åtminstone 8 %.

Balansräkning och årsresultat

I slutet av 2010 uppgick bankens totala tillgångar till 
420 miljarder euro, en ökning på 14 % jämfört med 
slutet av 2009. Ökningen var ett resultat av den excep-
tionellt ökade utlåningen under de senaste två åren, 
till följd av EIB:s roll i den ekonomiska återhämtnings-
planen för Europa inom vilken EIB tillfälligt ökade sin 
låneverksamhet på medlemsstaternas begäran.

Årets nettoresultat uppgick till 2,1 miljarder euro (en 
ökning på 13 %). Överskottet återspeglar den rekord-
höga lånevolymen under krisen, samtidigt som ad-
ministrationskostnaderna ökade i långsammare takt.

Den största överstatliga emittenten

EIB är en självfinansierad organisation, som lånar 
upp merparten av sina medel för utlåning på de in-
ternationella kapitalmarknaderna, och är den största 
överstatliga emittenten. Banken har högsta möjliga 
kreditvärdighet, AAA, som förstärks av aktieägarnas 
fasta stöd, en stark kapitalbas, en utmärkt kvalitet 
på tillgångarna, en försiktig riskhantering och solid 
upplåningsstrategi. Kreditvärdigheten bekräftades 
återigen av Fitch, Moody’s och Standard & Poor's 
under 2010. Banken kan låna upp medel till bäs-
ta möjliga villkor tack vare sin soliditet. Som en or-
ganisation utan vinstintresse kan EIB vidarebefordra 
större delen av den förmånliga upplåningskost-
naden till projektinitiativtagare.

Upplåningstransaktioner under 2010

Genom att försiktigt navigera runt marknadssväng-
ningar som förosakades av externa händelser  

kunde banken låna upp 67 miljarder euro un-
der 2010. Den övervägande delen av upplånin-
gen genomfördes fortsatt i bankens tre viktigaste 
valutor – euron (EUR), US-dollar (USD) och brittis-
ka pund (GBP) – som uppgick till cirka EUR 56 mil-
jarder. Med EUR 26,2 miljarder stod euron för den 
största upplåningsvolymen, följt av US-dollar (USD 
32,3 miljarder motsvarande EUR 24 miljarder) och 
brittiska pund (GBP 4,8 miljarder motsvarande EUR 
5,5 miljarder).

Emitteringen av obligationer i andra valutor ökade 
till 11,4 miljarder euro. Banken lånade upp i 14 and-
ra valutor. Upplåningsvolymen i australiensiska  
dollar var störst (AUD 6,3 miljarder motsvarande 
EUR 4,3 miljarder) och var nästan lika stor som 
upp låningsvolymen i brittiska pund. Emitteringen 
i turkiska lira, japanska yen, schweizerfranc och  
norska kronor uppgick vardera till EUR 1 miljard  
eller mer.

Obligationer för ökad medvetenhet om 
klimatsituationen

Under 2010 lånade banken upp totalt 543 miljo-
ner euro genom obligationer för ökad medveten-
het om klimatsituationen s.k. "Climate Awareness 
Bonds" inom sitt upplåningsprogram. Det unika 
med dessa obligationer är att behållningen hålls 
åtskild och endast används för att finansiera kli-
matprojekt inom områdena förnybar energi och 
energieffektivitet.

Sedan 2007 har EIB regelbundet emitterat obli-
gationer för ökad medvetenhet om klimatsitu-
ationen. I slutet av 2010 hade banken lånat upp  
1,4 miljarder euro genom tio sådana obligations-
emissioner i sex valutor.
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EIB:s styrelsemöte – februari 2011



EIB:s ledning
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Bankens råd består av ministrar som utses  
av var och en av de 27 medlemsstaterna, i regel 
finans ministrarna. Bankens råd fastställer riktlinjerna 
för kreditpolitiken, godkänner balans- och resul-
taträkningarna och årsredovisningen, beslutar om 
bankens deltagande i finansiering utanför Euro-
peiska unionen och om ökning av kapitalet. Rådet 
utser dessutom medlemmarna i styrelsen, direk-
tionen och revisionskommittén. Bankens råd sam-
manträder en gång per år.

EIB:s stadgeenliga organ

Styrelsen  har exklusiv befogenhet att be-
sluta om att bevilja finansiering, särskilt i form av 
lån och garantier samt om upplåning. Förutom att 
kontrollera att banken förvaltas enligt sunda prin-
ciper, ansvarar styrelsen för att bankens förvaltning 
överensstämmer med fördragen och stadgan 
samt med de allmänna riktlinjer som bankens råd 
har fastställt. Styrelseledamöterna nomineras av 
medlemsstaterna och utnämns av bankens råd för 
en femårsperiod, som kan förnyas, och de är an-
svariga endast inför banken.

Möte i bankens råd - Luxemburg



Verksamhetsberättelse56EIB-gruppen

Styrelsen består av 28 ledamöter, där de  
27 medlemsstaterna respektive Europeiska kom-
missionen vardera har  nominerat en ledamot. 
Antalet suppleanter är 18, vilket innebär att ans-
varsområdena kommer att omgrupperas mellan 
staterna. Styrelsen sammanträder varje månad.

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

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

Revisionskommittén är ett 
oberoende organ, som lyder direkt under 
bankens råd, och ansvarar för revisionen av 
bankens räkenskaper och kontrollerar om 
bankens verksamhet följer bästa bank praxis. 
Revisionskommittén ska varje år undersö-
ka om bankens verksamhet bedrivits enligt 
gällande regler och om räkenskaperna förts 
i föreskriven ordning. När styrelsen godkänt 
årsredovisningen avger revisionskommittén 
sina utlåtanden. Rapporterna från revisions-
kommittén gällande resultatet av dess ar-
bete under det gångna året sänds till rådet  
tillsammans med styrelsens årsredovisning.

Revisionskommittén består av sex ledamöter, 
som utses av bankens råd på en mandatpe-
riod som omfattar sex räkenskapsår i rad och 
inte kan förnyas.

Revisionskommittén

Bestämmelserna som styr bankens organ återfinns i bankens stadgar och interna arbetsordning. Sammansättningen av EIB:s stadge - 
enliga organ, CV för medlemmarna samt ytterligare information om ersättningsformer uppdateras och publiceras regelbundet på 
EIB:s webbplats: www.eib.org.
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EIF leds och administreras av följande tre organ:

➾  Fondstämman med alla aktieägare (EIB, Euro-
peiska unionen, 28 finansinstitut), som sam-
manträder minst en gång per år.

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

EIF:s stadgeenliga organ

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

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

EIF:s räkenskaper kontrolleras av revisionsrådet 
som består av tre revisorer, som utses av fondstäm-
man och av oberoende revisorer.
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Direktionen är bankens permanenta verkstäl-
lande organ och har nio medlemmar. Direktionen 
ansvarar för bankens löpande arbete under presidentens 
ledning och styrelsens överinseende och förbereder 
styrelsens beslut som direktionen sedan verkställer. 
Ordförandeskapet i direktionen utövas av bankens 
president. Direktionsmedlemmarna är endast ansvariga 
inför banken. De utses av bankens råd på förslag från 
styrelsen för en period av sex år, som kan förnyas. De 
fyra största aktieägarna – Frankrike, Tyskland, Italien 
och Förenade kungariket – har en permanent plats i 
direktionen. Direktionen sammanträder en gång i veckan.

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

2

1. Philippe MAYSTADT   2. Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ   3. Simon BROOKS   4. Matthias KOLLATZ-AHNEN   5. Eva SREJBER    
6. Dario SCANNAPIECO   7. Plutarchos SAKELLARIS   8. Magdalena ÁLVAREZ ARZA   9. Anton ROP
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EIB:s direktion
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1 Philippe MAYSTADT President
➾ Övergripande strategi 
➾ Institutionella frågor, kontakter med  andra internationella finansinstitut
➾ Kontakter med generalinspektören, styrekonomen och chefen för avdelningen för tillsynsfrågor
➾ Personalresurser
➾ Internkommunikation
➾ Politik för lika möjligheter: Ordförande i den gemensamma kommittén för lika möjligheter 
➾ EIF:s styrelseordförande
➾ Ordförande i budgetkommittén

Bankens direktion och medlemmarnas ansvarsområden Situationen den 1.10.2010

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

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

3 Simon BROOKS Vicepresident
➾  Finansieringsverksamhet i Förenade kungariket och 

Nederländerna
➾  Miljöskydd och klimatåtgärder
➾  Internrevision och externrevision och kontakter med 

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

bedrägeribekämpning (OLAF) och Europeiska 
ombudsmannen

➾  Byggnader, arbetsmiljö och logistik 

4 Matthias KOLLATZ-AHNEN Vicepresident
➾  Finansieringsverksamhet i Tyskland, Österrike, 

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

5 Eva SREJBER Vicepresident
➾  Finansieringsverksamhet i Finland, Sverige, Estland, 

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

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

6 Dario SCANNAPIECO Vicepresident
➾  Finansieringsverksamhet i Italien och Malta samt  

länderna på västra Balkan
➾ Riskhantering
➾ Planering och budget
➾ Kostnadseffektivitet
➾ Ledamot i EBRD:s styrelse
➾ Ledamot i konstkommittén

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

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

8 Magdalena ÁLVAREZ ARZA Vicepresident
➾  Finansieringsverksamhet i Spanien, Portugal, Belgien  

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

9 Anton ROP Vicepresident
➾  Finansieringsverksamhet i Polen, Tjeckien, Ungern, 

Slovakien, Slovenien och Bulgarien
➾ Transeuropeiska transportnät
➾ Företagets sociala ansvar
➾ Viceledamot i EBRD

Närmare upplysningar om EIB:s ledningsstruktur finns på EIB:s webbplats www.eib.org.
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EIB-gruppens adresser

Europeiska investeringsfonden

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

Europeiska investeringsbanken

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

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

Omslag, s.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., p.20 Lahti Energia Oy, p.21, 37 MEDGAZ, S.A., p.25 
ENEOP - Eólicas de Portugal, s.27 Abengoa Solar, s.31 Renault, s.34,39 MOMA, s.38 Vodokanal, s.42 Europeiska unionen 2010 PE-EP, 
s.43 Hamburger Hochbahn AG, s.44 Agfa-Gevaert, s. 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:s grafiska verkstad.

Tryckt av Jouve på MagnoSatin papper med tryckfärg baserad på vegetabiliska oljor. Pappret följer Forest Stewardship Council (FSC) 
bestämmelser och består av 100 % nyfiber (varav minst 50 % från välskötta skogar).

Vi hänvisar till bankens webbplats för en förteckning över externa 
kontor, (www.eib.org/offices).
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