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Woord vooraf

van de President

O

ndanks positieve ontwikkelingen had de Europese economie in 2014 nog steeds met aanzienlijke moeilijkheden te kampen. Verwacht
wordt dat de economie in alle lidstaten van de EU in
het komend jaar weer zal groeien, maar ook dat deze
groei zal worden geremd door het zwakke investeringsklimaat en de hoge werkloosheid in Europa. De
onzekerheid op de financiële markten blijft aanhouden en het geld bereikt nog steeds niet de reële economie, terwijl dat juist de bedoeling was.
Het werk van de EIB-Groep, de bank van de EU, draagt
daadwerkelijk bij aan de kwaliteit van leven van de
burgers. Ook in 2014 boekten wij goede resultaten.
We voerden een nieuw bedrijfsplan in, een van ons
meest ambitieuze ooit, wat ertoe heeft geleid dat de
EIB voor een totaalbedrag van EUR 77 mld. aan kredieten heeft uitstaan. Ook verbeterden we onze adviesdiensten, een van de belangrijkste pijlers van onze
activiteit, en willen we deze diensten in de toekomst
verder uitbreiden. Het Europees Investeringsfonds –
dat vorig jaar het twintigjarig bestaan vierde – sloot in
2014 kapitaaltransacties en garanties met een totale
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waarde van EUR 3.3 mld., en wist hiermee voor kleinere ondernemingen ruim EUR 13 mld. aan financiering
aan te trekken. Voor het Europese midden- en kleinbedrijf is het EIF nog steeds een van de grootste bronnen
van risicofinanciering.
2014 was ook een jaar waarin investeringen en concurrentievermogen hoog op de politieke agenda stonden. Na jaren waarin de aandacht vooral uitging naar
de financiële crisis en de daarmee gepaard gaande
kosten is Europa nu op weg naar herstel, ondanks een
aantal aanhoudende problemen. We moeten naar de
toekomst kijken, ons meer richten op groei, en de investeringen weer op gang zien te krijgen. Ook voor
Europa geldt dat investeringen gepaard moeten gaan
met hervormingen.
Vol verwachting kijken we uit naar een snelle invoering van het Investeringsplan dat in november samen met de President van de Europese Commissie,
Jean-Claude Juncker, werd gepresenteerd. Als bank
van de EU waren wij vanaf het eerste begin betrokken
bij de ontwikkeling van het plan.

Woord vooraf
van de President

Het plan omvat drie essentiële onderdelen: de afronding van structurele hervormingen, het aanpassen
van de nationale en Europese wet- en regelgeving ten
gunste van het investeringsklimaat, en het beter aanwenden van de beperkte overheidsmiddelen. Er is publiek geld nodig om investeringen te stimuleren, vooral vanuit de particuliere sector. Dit is het doel van het
Investeringsplan, en het betekent dat er een ander
model moet komen voor het gebruik van de beperkte publieke middelen. De koers moet verlegd worden
van subsidies en beurzen naar leningen en garanties,
zodat deze als hefboom kunnen fungeren voor het
aantrekken van kapitaal uit de particuliere sector. Bovendien zal het effect van de initiële financiering hierdoor worden vermenigvuldigd en kan de initiële financiering na aflossing opnieuw worden ingezet.
Een snelle invoering van het plan is cruciaal. We proberen het plan te vertalen naar concrete activiteit en nieuwe projecten van de grond te krijgen, zodat de economie als banenmotor voor de EU een flinke impuls krijgt.
Het Europees Fonds voor strategische investeringen
(EFSI) is gericht op strategische investeringen in de infrastructuur, onderwijs en innovatie, en duurzame energie, en daarnaast ook in kleine en middelgrote ondernemingen. Als onderdeel van het Investeringsplan gaan
we ook een nieuw centrum voor adviesverlening opzetten om de ontwikkeling van kwaliteitsprojecten te stimuleren en de technische en financiële capaciteit van
publieke en private partijen te vergroten.
Europa maakt nog geen optimaal gebruik van het aanwezige investeringspotentieel. Er zijn voor investeerders
vele hindernissen, zowel financiëel gezien als anderszins.
Het EFSI en de uitgebouwde adviesverlening zullen in
belangrijke mate bijdragen aan het wegnemen van een
aantal van deze hindernissen. Toch blijft een vereenvoudiging van de wet- en regelgeving van uitermate groot
belang, zowel op Europees als op nationaal niveau.
Het EFSI voorziet in een aanvullende financieringsbron
naast de traditionele kredietverlening door de EIB. Het
zal zich richten op projecten in strategische sectoren
die, onder andere wegens het hogere risicoprofiel,
grote moeite hebben om via de bestaande instrumenten fondsen te werven.

ropese economie. Het EFSI heeft als belangrijkste taak
de EIB-kredietverlening aan te vullen en uit te breiden.
Desondanks kunnen we nog steeds hulp gebruiken bij
het aanpakken van de economische uitdagingen in
Europa. Als alle partijen samenwerken, kunnen we bijdragen aan de verbetering van het investeringsklimaat
en ervoor zorgen dat kapitaal uit de particuliere sector
weer aan het werk wordt gezet.
Voor de Bank wordt 2015 een overgangsjaar. We hebben een bijzonder kredietprogramma afgerond nadat
de aandeelhouders van de EIB, de EU-lidstaten, in 2012
hadden besloten het kapitaal van de Bank te verhogen. Het destijds gestelde doel om na de kapitaalverhoging via extra kredieten van de EIB-Groep EUR 180
mld. aan investeringen aan te trekken werd al in maart
bereikt, ruim voor het eind van de geplande termijn
die tot eind 2015 loopt.
Terwijl we onze kerntaken blijven voortzetten, zullen we
ons ook richten op het financieren van nieuwe projecten via het nieuwe Investeringsplan. Investeren in Europa houdt veel meer in dan alleen getallen en projecten.
Met het nieuwe initiatief willen we vooral een signaal
geven aan investeerders, projectopdrachtgevers en burgers. We willen uitstralen dat Europa er weer toe doet.
In dit verslag kijken we terug op de hoogtepunten van
onze activiteit in 2014. Ook kijken we vooruit, naar de
resultaten die we verwachten van de projecten die we
gedurende het jaar steunden. Zo hebben we in 2014
bijgedragen aan de financiering van bedrijven waarmee
3,6 mln. banen werden gecreëerd of behouden, ondersteunden we de toegang tot zeer snel breedband voor
3,2 mln. huishoudens en hielpen we bij het verbeteren
van de gezondheidszorg voor 10 mln. EU-burgers.
Bij de EIB draait het om verbeteringen voor burgers.
Onze financieringen zijn een middel om een doel te
bereiken. We ondersteunen levensvatbare projecten
die kunnen bijdragen aan vooruitgang. We financieren
de toekomst. Investeringen en concurrentievermogen
zijn hiervoor essentieel.
Werner Hoyer

Met haar kredietactiviteit vormt de EIB als bank van
de EU een solide bron van investeringen voor de Eu-
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voor klimaatactie

2014
Hoogtepunten

Bijdragen aan vooruitgang

545

mln.
extra passagiers en
een tijdsbesparing van

De projecten die we in 2014 financierden zullen naar verwachting ruim
150 000 vaste banen opleveren, waarvan 1,8 mln. banen in de bouwof aanlegfase. Als bank van de EU weten we dat onze financiering een
middel tot een doel is. We richten ons op levensvatbare projecten
waarvan we weten dat onze betrokkenheid een belangrijke bijdrage
levert en waar Europese burgers concreet baat bij hebben.
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Een krachtig

antwoord op de economische crisis
Sinds 2008 heeft de EIB-Groep bijna EUR 500 mld. aan middelen toegekend aan
projecten in heel Europa. Aangezien wij over het algemeen een derde van de
projectkosten financieren, betekent dit dat we hebben bijgedragen aan ongeveer
EUR 1,5 biljoen aan investeringen. In reactie op de financiële crisis bij overheden voerde
de EIB haar activiteit sterk op en verdubbelde zij haar steun aan de landen die het zwaarst
waren getroffen. Nu er over de gehele linie sprake is van minder risicobereidheid, zetten
wij ons in om overal in Europa de investeringen op gang te krijgen.
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Een krachtig
antwoord op de economische crisis

D

e Bank streeft voortdurend naar verbetering
van haar productaanbod. Nieuwe en innovatieve producten worden ontwikkeld om tekorten in de markt aan te vullen, nieuwe klantgroepen
te bereiken en tegemoet te komen aan koerswijzigingen in het beleid en aan de financiële behoeften van
de lidstaten. Ook wordt beoogd de middelen optimaal in te zetten en aanvullende financiële middelen
aan te trekken met nieuwe producten, variërend van
risicofinanciering voor onderzoek en ontwikkeling tot
midkap-leningen, en van innovatieve klimaatfondsen tot handelsfinanciering. Daarnaast stelt de Bank
haar financiële expertise beschikbaar voor investeerders binnen Europa, via adviesdiensten gericht op de
voorbereiding en uitvoering van projecten, een betere
benutting van de beschikbare EU-fondsen en een betere toegang tot financiering.

In 2012 besloten de EU-lidstaten het gestorte kapitaal
van de EIB te verhogen met EUR 10 mld. Dit stelde ons
in de gelegenheid om onze kredietactiviteit in de periode 2013-2015 met 40% te vergroten. Tegen het eind
van 2014 hadden we al meer dan EUR 50 mld. aan extra
leningen verstrekt, waarmee we ruim EUR 150 mld. aan
investeringen wisten aan te trekken. Dit betekent dat
we goed op schema liggen en dat we in maart 2015,
ruim voor het einde van de geplande termijn die tot
eind 2015 loopt, ons doel bereikten om in heel Europa
EUR 180 mld. aan extra investeringen te stimuleren.
In 2014 ondertekenden we het grootste aantal transacties sinds 2009. Opvallend is dat 40% hiervan werd
gesloten met nieuwe tegenpartijen; dit geeft aan dat
onze strategie om ons klantenbestand te diversifiëren
en onze aanwezigheid op nieuwe markten te vergroten vruchten afwerpt.
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Vertrouwen op resultaten
Als bank van de EU, met de 28 lidstaten als aandeelhouders, bieden wij financiering en expertise aan gezonde en duurzame investeringen. Het is onze missie
om projecten te ondersteunen die een belangrijke invloed hebben op de levens van mensen. De EIB-Groep
omvat naast de EIB het Europees Investeringsfonds
(EIF), dat voorziet in de behoefte aan meer risicodragende financiering bij het midden- en kleinbedrijf en
bij midkap-ondernemingen.
Met ruim 50 jaar ervaring in projectfinanciering zijn
wij de grootste multilaterale geldnemer en kredietgever ter wereld. Via de uitgifte van obligaties trekt de
EIB middelen aan op de financiële markten. Dankzij
onze uitstekende kredietstatus kunnen wij tegen zeer
gunstige voorwaarden gelden opnemen. Dit financië
le voordeel geven we door aan onze klanten – ongeacht of het overheidslichamen, grote ondernemingen of kleine bedrijven betreft – overeenkomstig de
taak van de EIB om zonder winstoogmerk maximale

resultaten te behalen. We verstrekken langlopende
leningen, maar ook, vooral via het EIF, garanties en
kapitaal.
De looptijden van onze leningen zijn doorgaans langer dan die van commerciële banken of op de obligatiemarkten. Dit sluit aan bij de lange duur van de projecten die we financieren. Voor veel van onze klanten
is het belangrijk om geld uit verschillende bronnen
te kunnen werven, en een door de EIB goedgekeurde
lening helpt hen vaak bij het aanboren van andere financieringsbronnen. Aan grotere projecten waarvan
de totale kosten boven de EUR 25 mln. uitkomen, verstrekken we rechtstreeks krediet. De kleinere leningen
worden via een netwerk van lokale financiële instellingen gekanaliseerd. Naast onze financiële producten
bieden we technische expertise en advies.
In ons Overzicht van activiteiten belichten we dit jaar
voor het eerst enkele resultaten die onze transacties in
2014 naar verwachting zullen opleveren, en hoe onze
projecten daarmee bijdragen aan vooruitgang.

Verbeteringen realiseren voor burgers is onze grootste
prioriteit. Onze financieringen zijn een middel om
een doel te bereiken. We ondersteunen levensvatbare
projecten die kunnen bijdragen aan vooruitgang.
We financieren de toekomst.
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Een krachtig
antwoord op de economische crisis

Kredietlijnen
Leningen

Onze
producten

Afzonderlijke leningen
(doorgaans groter dan EUR 25 mln.)

Kapitaalinvesteringen

Garanties

Adviesdiensten
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Een investeringsplan

voor Europa

Het Investeringsplan dat in november 2014 werd voorgesteld door President
Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie en President Werner Hoyer van de
EIB, maakt onderdeel uit van een bredere strategie waarin investeringen, structurele
hervormingen, de integratie van de interne markt en budgettaire verantwoordelijkheid
worden samengevoegd. Met het Plan wordt beoogd investeringen een impuls te
geven, vooral bij projecten met een hoger risico, zodat groei en werkgelegenheid
worden aangejaagd en het concurrentievermogen van Europa wordt verbeterd.

16 mld.

5 mld.
EUR

EUR

Europees Fonds voor
strategische
investeringen

Strategische Projecten
voor Europa

Investeerders

Investeerders

EUR

315 mld.

Totale omvang investeringen in de EU
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Een investeringsplan
voor Europa

		

“Voor het herstel van economische
groei, het creëren van banen en het
versterken van het concurrentievermogen
van Europa, is het van groot belang
dat doelmatige maatregelen worden
getroffen om te stimuleren dat er in heel
Europa meer wordt geïnvesteerd.”
President Werner Hoyer

I

n het kader van het Investeringsplan voor Europa
zijn de Europese Commissie en de EIB-Groep een
strategisch partnerschap aangegaan om tekorten
op de markt aan te vullen en om de risico’s van projecten te helpen dragen, en zo investeringen uit de
particuliere sector aan te moedigen. Samen lanceren
we het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI). Naar verwachting zal het initiële bedrag
van EUR 21 mld. – een garantie van EUR 16 mld. uit de
EU-begroting en EUR 5 mld. van de EIB – in de komende drie jaar leiden tot ten minste EUR 315 mld. aan investeringen in strategische projecten.

Investeringen stimuleren
We zetten zaaikapitaal in om investeringen uit de particuliere sector en aanvullende middelen uit de publieke sector te stimuleren. De sleutel hierbij is het aantrekken van particuliere investeerders; dit kan op twee
manieren: door particuliere investeerders over te halen onze obligaties te kopen en door hen over te halen
aan onze projecten deel te nemen.
Het EFSI zal de middelen kanaliseren naar gezonde projecten waaraan het fonds toegevoegde waarde kan bieden. Het fonds zal zich richten op financieringen in sectoren die van groot belang zijn voor de EU en waarbij
de EIB over bewezen expertise beschikt, zoals de strategische infrastructuur. Het gaat hier om investeringen in
digitalisatie, vervoer en energie; onderwijs, onderzoek
en innovatie; financiering voor het midden- en kleinbedrijf; en projecten die bijdragen aan een beter milieu.

Tekorten op de markt aanvullen
Uit studies die de EIB begin 2014 uitvoerde bleek dat
er een verontrustend groot tekort aan investeringen

bestaat: het totaal aan investeringen binnen de EU bedroeg in 2013 ongeveer 15% minder dan tijdens de
piek voor de crisis, terwijl in een aantal lidstaten het tekort opliep tot 25% en in sommige gevallen tot 60%.
Het EFSI streeft ernaar dit probleem te verhelpen door
een deel van het risico van investeerders over te nemen. Het nieuwe initiatief stelt de EIB-Groep in staat
producten aan te bieden waarmee projecten met een
hoger risicoprofiel en meer toegevoegde waarde kunnen worden gesteund. We verwachten dat dit zal leiden tot aanzienlijke bijdragen vanuit andere bronnen
van financiering, met name de particuliere sector.
Het nieuwe initiatief werkt in aanvulling op de extra kredieten die de EIB sinds haar kapitaalverhoging
verstrekt. Uit hoofde van het Fonds zal kennis en ervaring over projectmanagement worden gedeeld, zodat de toegang tot financiering wordt verbeterd en
de EU-middelen optimaal worden ingezet. We willen
waarde toevoegen door meer te bieden dan alleen
gunstige financieringsvoorwaarden, door financieringsbronnen te combineren, extra financiering aan te
trekken en advies te geven over het voorbereiden en
controleren van projecten.
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Innovatie voor slimme
groei in Europa
Innovatie en vakbekwaamheid zijn onmisbaar om duurzame groei zeker te stellen en
hoogwaardige banen te creëren. Het zijn factoren die van groot belang zijn voor het
concurrentievermogen van Europa op de lange termijn, een van de belangrijkste
speerpunten van het EIB-beleid. In 2014 steunden we innovatie en vakbekwaamheid in
Europa met EUR 14,7 mld. aan kredieten van de EIB-Groep.

14

EUR

,7 mld.

ter bevordering van innovatie

Kredieten per
deelsector

8 mld.

4,5 mld.
2,2 mld.

Infrastructuur
voor
innovatie

Onderwijs
en
opleidingen

Onderzoek,
ontwikkeling
en innovatie

Hoogtepunten van 2014:
• InnovFin: nieuw aanbod van producten voor innovatieve ondernemingen in
Europa
• Start van InnovFin-adviesdiensten voor grote O&O-projecten
• Eerste uitgifte van obligaties voor een breedbandproject
• Financiering voor zeer modern instituut voor laseronderzoek
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Innovatie
voor slimme groei in Europa

		

Bijdragen aan vooruitgang – in 2014 steunden onze kredieten

25 000 172 000
internationale
octrooiaanvragen

ingeschreven studenten
per jaar

Toegang tot zeer snel
breedband voor

3,2

mln. huishoudens

“We zijn verheugd dat de EIB
voor UCB heeft gekozen als
eerste partner voor haar nieuwe
aanpak, waarbij de EIB optreedt als
risicodragende medefinancier van
ontwikkelingsprojecten. Hiermee
zal UCB haar plannen voor een
aantal veelbelovende projecten
sneller kunnen realiseren.”
Roch Doliveux,
CEO van UCB (2005-2014)
Uit hoofde van ’InnovFin –
EU Financiering voor innovatieve
ondernemingen’ werd een geheel nieuw
programma van EUR 75 mln. opgezet,
waarbij uitkeringen afhankelijk
zijn van het bereiken van mijlpalen, en
de risico’s en opbrengsten
worden gedeeld.
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D

e EIB is een belangrijke partner voor projecten waarmee innovatie en vakbekwaamheid
worden ontwikkeld. We financieren ambitieus,
grootschalig onderzoek, maar ook kleine, gespecialiseerde projecten of digitale netwerken. Het steunen
van investeringen die gericht zijn op innovatie, vakbekwaamheid en meer concurrentievermogen hoort bij
onze missie om groei en werkgelegenheid in Europa te
stimuleren. Mede dankzij het katalyserend vermogen
van de EIB kunnen dergelijke investeringen plaatsvinden en kunnen middelen optimaal worden ingezet.

Bevorderen van onderwijs en
vakbekwaamheid – investeren in
mensen
Wij ondersteunen investeringen waarmee de kwaliteit
en het concurrentievermogen van het onderwijs worden verbeterd. Zo dragen we bij aan de modernisering
van voorzieningen op scholen en universiteiten, steunen we het hoger beroepsonderwijs en andere opleidingsvormen, en bieden we in heel Europa studiefinanciering om de mobiliteit van studenten te vergroten.
Mede dankzij de kredieten die de EIB aan het onderwijs
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verstrekt, beschikken jonge werknemers over meer vaardigheden en wordt nieuwe werkgelegenheid gecreëerd.

Versnelling van innovatie
In de toekomst zal Europa haar economische groei en
werkgelegenheid in toenemende mate moeten halen
uit de innovatie van producten, diensten en bedrijfsmodellen. Dankzij technologische ontwikkelingen op
uiteenlopende gebieden als levenswetenschappen
en milieuverbeteringen, behoort de sector onderzoek
en ontwikkeling van de EU tot de modernste van de
wereld. We financieren alle soorten investeringen in
onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, zoals gezamenlijke onderzoeksprogramma’s op
EU- en nationaal niveau, de infrastructuur voor onderzoek, academisch onderzoek bij staats- en privé-
universiteiten alsook investeringen verderop in het
productieproces. Ook steunen we incubators, wetenschapsparken en centra voor technologie, waarmee
de overdracht van kennis en expertise tussen academische en commerciële instellingen mogelijk wordt. Met
een krediet van EUR 100 mln. steunt de EIB de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van Nordex, een
Duitse fabrikant van windmolens.

		

“Voor de mensen die
ter plaatse colleges
volgen of geven bieden
al onze lokalen de
nieuwste technologische
onderwijsmiddelen, maar
ook via internet bieden we
uitstekende lessen.”
Christoph Badelt,
rector van de Universiteit
voor economie en bedrijfskunde
in Wenen

Innovatie
voor slimme groei in Europa

Digitale economie: de sleutel
naar langdurige groei
Van groot belang voor het stimuleren van technologische innovatie zijn ook de digitale infrastructuur en
dienstverlening. Via internet geboden applicaties blijven onmisbare aanjagers van productiviteit. Er moet
in de digitale infrastructuur worden geïnvesteerd om
het toenemende dataverkeer in Europa te dragen. Dit
is dan ook een van de belangrijkste doelstellingen
van de Digitale Agenda van de EU. Een EIB-lening van
EUR 58 mln. aan Axione voor de aanleg van breedbanddiensten in Frankrijk, werd het eerste digitale project dat werd ondersteund via het innovatieve
Initiatief projectobligaties. Steeds meer zien we dat
ondernemingen hun activiteiten digitaal uitvoeren.
Daarom zijn zeer snel internet, mobiele netwerken en
’cloud computing’ speerpunten binnen het beleid van
de Bank.

22 500 studenten zullen
profiteren van de nieuwe en
zeer geavanceerde campus van
de Universiteit voor economie
en bedrijfskunde in Wenen, die
van de EIB een krediet van
EUR 250 mln. ontving.

2014
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Samenwerken

voor snellere innovatie in Europa
Europa staat voor grote uitdagingen waar het gaat om concurrentievermogen en
innovatie. De EIB-Groep werkt daarom samen met andere partijen om innovatieve
ondernemingen te steunen, zodat zij goede ideeën kunnen uitwerken tot zakelijke
successen. De nieuwe InnovFin-producten zijn gericht op het financieren van
innovatieve ondernemingen, van klein tot groot, in heel Europa.

I

n juni 2014 introduceerde de EIB-Groep samen
met de Europese Commissie onder de noemer
’InnovFin – EU-financiering voor innovatieve ondernemingen’, een reeks nieuwe producten. Dit initiatief is
opgezet ter aanvulling van de financiële producten die
de EIB-Groep biedt voor onderzoek, ontwikkeling en
innovatieve projecten.

Tot 2020 zal via de producten
van InnovFin ruim EUR 24 mld.
beschikbaar worden gesteld
voor onderzoek en innovatie
door kleine, middelgrote en
grote ondernemingen en
onderzoeksinfrastructuren.

InnovFin – EU-financiering voor
innovatieve ondernemingen
Een van de meest belemmerende factoren voor onderzoek en innovatie is dat er weinig financiering wordt
geboden tegen voorwaarden die voor innovatieve
bedrijven aanvaardbaar zijn. Deze ondernemingen of
projecten hebben immers vaak te maken met complexe producten en technologieën, nieuwe markten
en niet-tastbare producten. In 2014 werden in het kader van InnovFin een aantal nieuwe producten gelanceerd die werden verstrekt aan nieuwe klanten, waaronder innovatieve midkap-ondernemingen die wij via
directe en indirecte leningen bereiken.

Voortbouwen op een
geslaagde pilot
Door middelen uit de EU-begroting te combineren
met financiering van de EIB-Groep, leveren we een
bijdrage aan ’meer doen met minder’; we trekken in
alle delen van Europa investeringen van derden aan
ten behoeve van innovatie. Zo bouwen we voort op
het succes van de risicodelende financieringsfaciliteit,
waarmee 114 onderzoeks- en innovatieprojecten werden gefinancierd met in totaal EUR 11,3 mld. aan leningen en ruim EUR 1,6 mld. aan kredietgaranties. InnovFin gaat deze bedragen op zijn minst verdubbelen.
Uit ervaring blijkt dat vele onderzoeks- en innovatieprojecten moeite hebben met het binnenhalen van
financiering, ookal zijn deze projecten in de kern goed.
De nieuwe InnovFin-adviesdiensten helpen deze
projecten met het benutten van hun kracht en het
aanpassen van hun organisatie of hun financieringsbronnen en -structuren, zodat zij makkelijker toegang
krijgen tot financiering.
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Innovatie
voor slimme groei in Europa

		

Financiële steun

voor innovatieve starters
Binnen de EIB-Groep is het EIF speciaal gericht op het bieden van risicodragende
financiering aan mkb- en midkap-ondernemingen. In 2014 sloot het EIF transacties met
een totale waarde van EUR 3,3 mld., onder andere ten behoeve van kleine innovatieve
ondernemingen in diverse stadia van ontwikkeling. Vorig jaar voorzag het EIF particuliere
investeerders en startende ondernemingen van EUR 742 mln. aan kapitaal, en daarnaast
kleine innovatieve ondernemingen van EUR 653 mln. aan garanties.

S

inds 2014 maakt het EIF afspraken met lokale partners, die optreden als financiële bemiddelaars bij de InnovFin-garantiefaciliteit voor
het mkb. Onder beheer van het EIF wordt deze regeling uitgevoerd door lokale banken, leasebedrijven
en garantie-instellingen. Het EIF dekt een deel van de
verliezen die de lokale partners lijden op leningen,
leasecontracten en garanties tussen de EUR 25 000 en
EUR 7,5 mln., om zo de toegang tot financiering voor
innovatieve mkb- en kleine midkap-ondernemingen
te verbeteren.

Risicofinanciering voor
innovatieve ondernemers
Speerpunten van het EIF-beleid zijn onderzoek en innovatie door Europese ondernemingen, de oprichting
van startende ondernemingen en het steunen van
groeiende ondernemingen. Vooral omdat deze ondernemingen structurele hervormingen aanjagen, zijn ze
van groot belang voor de economie.
Veel van het werk dat binnen universiteiten en onderzoekscentra wordt verricht heeft de potentie om uit te
groeien tot concrete zakelijke ideeën en de vorming
van kleine ondernemingen. De commercialisering van
onderzoek en technologie-overdracht, waarmee OO&I
zich ontwikkelt tot op de markt verkoopbare producten en diensten, wordt door investeerders echter vaak
als te risicovol gezien. In 2014 investeerde het EIF via
zes transacties EUR 111 mln. in het bevorderen van
technologieoverdracht.

Brolis Semiconductors, een kleine hightech-onderneming in Vilnius, Litouwen,
profiteerde van door het EIF gesteund
risicokapitaal, waarmee zij haar activiteiten
kon ontwikkelen. De technologie van dit
bedrijf heeft verschillende toepassingen,
waaronder medische diagnostiek, dermatologie,
materiaalverwerking, gas-sensoren,
verbrandingsprocessen en nachtzichtapparatuur
voor de bewaking van woningen.

2014
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Steun voor kleine en
middelgrote ondernemingen
Kleine ondernemingen zijn belangrijke aanjagers van groei, werkgelegenheid en
innovatie in Europa. Het midden- en kleinbedrijf vertegenwoordigt ruim 90% van de
ondernemingen in de EU en biedt werk aan tweederde van de actieve beroepsbevolking.
Met een reeks gerichte en nieuwe producten willen we ervoor zorgen dat kleinere
ondernemingen toegang krijgen tot financiering. In 2014 stelde de EIB-Groep ruim
EUR 25,5 mld. ter beschikking voor de financiering van mkb- en midkap-ondernemingen
in Europa.

H

25

EUR

,5 mld.

voor kleine

en middelgrote
ondernemingen

et bevorderen van toegang tot financiering
voor het mkb behoort tot de belangrijkste
speerpunten van het beleid van de EIB-Groep.
Vele kleinere ondernemingen ondervinden moeilijkheden bij het aantrekken van geld tegen aanvaarbare
voorwaarden. De EIB-Groep (de EIB en het EIF) werkt
samen met een groot aantal bemiddelende financiële
instellingen, waaronder lokale partnerbanken, fondsen, leasebedrijven en instellingen voor microfinanciering, om geld beschikbaar te stellen voor micro-,
mkb- en midkap-ondernemingen. Voor iedere euro
die de EIB ten behoeve van dergelijke ondernemingen
beschikbaar stelt, biedt de bemiddelende financiële
instelling ook tenminste één euro.

EIB- en EIF-financiering voor kleinere
ondernemingen in Europa
22,2 mld.

Hoogtepunten van 2014:
• Opnieuw recordbedrag aan kredieten voor het mkb
• Meer samenwerking met de lidstaten en staatsbanken

3,3 mld.

• Initiatief voor jeugdwerkgelegenheid werpt vruchten af
• Kapitaalverhoging bij het EIF en ontwikkeling van nieuwe
producten

18
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EIF

EIB

Steun voor
kleine en middelgrote ondernemingen

			

Bijdragen aan vooruitgang – in 2014 steunden we

285 000
micro- en mkbondernemingen

3,6

het behoud van

kleine bedrijven, die in
2013-2014 aan

500 000

“Zonder kredieten waren
de capaciteiten van onze
geweldige medewerkers
verloren gegaan.”

jongeren een baan of
opleiding boden

Adrian and Adela Căţoiu,
SARA koolstofstalen
onderdelen

mln. banen
in Europa

Met slechts USD 100 startten
Adrian en Adela Căţoiu
hun moderne bedrijf voor
koolstofstalen onderdelen.
Dankzij EUR 9,9 mln. aan
kredieten konden zij
uitbreiden en werk bieden
aan bijna 200 mensen.

2014
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Toegang tot financiering voor mkb- en

midkap-ondernemingen

In 2014 spande de EIB-Groep zich in om meer steun te bieden aan het midden- en
kleinbedrijf. We versterkten onze samenwerking met de EU-lidstaten en staatsbanken
om maatwerk in innovatieve financieringsfaciliteiten te kunnen bieden aan het
midden- en kleinbedrijf en zo de beschikbare middelen optimaal te benutten.

I

n landen met een inefficiënte markt zorgden we
ervoor dat de markt voor handelsfinanciering voor
het mkb nieuw leven werd ingeblazen. Dit deden
we door het geografisch bereik van de Griekse faciliteit
te vergroten en een faciliteit voor handelsfinanciering
voor Portugal goed te keuren. De ’Strategic Banking
Corporation’ in Ierland is nog een voorbeeld van een
partnerschap voor een specifiek land; in oktober 2014
werd deze faciliteit gelanceerd, met een EIB-bijdrage

van EUR 400 mln. Om de impact van onze steun aan
micro-, mkb- en midkap-ondernemingen te maximaliseren blijven we samenwerken met de Europese Commissie, staatsbanken en overige belangrijke spelers; zo
kunnen we de toegang tot en de voorwaarden voor financiering verbeteren.

Investeringen voor jongeren
Jeugdwerkloosheid is een van de grote uitdagingen
voor Europa. Via het programma ’Vakbekwaamheid
en werkgelegenheid – investeringen voor jongeren’
probeert de EIB-Groep de mogelijkheden voor jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het initiatief is gericht op het creëren van banen voor jongeren, door te zorgen dat het mkb een betere toegang
tot financiering heeft. Ook wordt de inzetbaarheid
van jongeren versterkt met gerichte investeringen in
vakbekwaamheid. Uit hoofde van dit initiatief werd in
2014 voor EUR 13 mld. aan leningen verstrekt.

“Ik heb 18 mensen tussen de 16 en
24 jaar oud aangenomen en tot
vakkundig lasser opgeleid.”
Krzysztof Michalak,
Eigenaar van Alspaw in Polen
Wereldwijd een van de leidende
producenten van aluminium systemen voor
podiumbouw.
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Steun voor
kleine en middelgrote ondernemingen

			

Leningen via de EIB-Groep

Leningen en
garanties

“De lening van de
EIB was precies wat
we nodig hadden.
De lening werd snel
en op eenvoudige
wijze aangeboden via
Banco Santander.”
Gerardo Gutiérrez,
President van het
farmaceutische bedrijf
Gadea Group
Dankzij haar toewijding
aan onderzoek, technologische ontwikkeling,
kwaliteit en internationalisering, groeide Gadea
Group uit van zes naar
300 medewerkers.

Intermediairs

Begunstigden

2014
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Gerichte steun van het EIF

voor kleinere ondernemingen
In 2014 vierde het EIF zijn 20-jarig bestaan. Nog altijd is het EIF een van de
belangrijkste partijen voor gerichte steun aan mkb- en midkap-ondernemingen in
Europa. Het EIF investeerde in 2014 EUR 3,3 mld., waarmee EUR 14 mld. aan kapitaal
werd aangetrokken en de toegang tot financiering voor kleinere ondernemingen
werd vergemakkelijkt.

I

n 2014 investeerde het EIF in 74 private-equityfondsen, een recordaantal. Met de steun van het
EIF werden nieuwe mkb-leningen en -leasecontracten gegarandeerd en werd bijgedragen aan de
wederopleving van de Europese securisatiemarkt
voor mkb-leningen. Ook was deze steun van belang
voor de bevordering van sociale inclusie en het creëren van banen via microleningen. In 2014 profiteerden in heel Europa 175 000 ondernemingen van de
steun van het EIF.

Meer capaciteit bij het EIF voor
innovatieve mkb-ondernemers
2014 gaven de aandeelhouders van het EIF hun goedkeuring aan een kapitaalverhoging van EUR 1,5 mld.,
waarmee het toegestane kapitaal van het EIF uitkomt
op EUR 4,5 mld. Dit geeft het EIF meer ruimte om de
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activiteiten uit te breiden, de financiële producten te
versterken en het aantal transacties te laten toenemen. Het EIF ontwikkelde nieuwe kapitaal-, schuld-,
kredietversterkings- en microfinancieringsinstrumenten, om meer kapitaal van particuliere investeerders
en strategische partners aan te trekken. Zo kunnen
Europese ondernemingen de middelen krijgen die zij
nodig hebben om hun concurrentievermogen te ontwikkelen en om te groeien.
Ook lanceerde de EIB-Groep in 2014 een nieuw EIB-
risicoverbeteringsmandaat, bedoeld om de mkbmarkt nieuw leven in te blazen met een reeks nieuwe
producten op het gebied van schuld- en kapitaalfinanciering, waaronder door activa gedekte effecten (ABS).
De EIB draagt tot 2020 maximaal EUR 4 mld. bij aan
dit initiatief, ter ondersteuning van innovatieve mkb-
ondernemingen met een hoger risico.

“Het EIF voorziet startende
ondernemingen als Workable
met voldoende geld om
niet alleen te starten, maar
ook door te groeien tot een
omvang die het voor de
grotere investeerders in Europa
interessant maakt om er
risicokapitaal in te investeren.”
Nicos Moraitakis,
Oprichter en CEO van Workable

Steun voor
kleine en middelgrote ondernemingen

3

In 2014,
besteedde het EIF

,3 mld.
EUR

			

aan risicofinanciering voor mkben midkap-ondernemingen

Anderhalf jaar na de oprichting
heeft Workable 20 getalenteerde
medewerkers, ruim 300 klanten en
een fors stijgende omzet.
De oprichters zijn blij dat ze voor
EIF-financiering hebben gekozen.

2014
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Strategische verbindingen
in de Europese infrastructuur
Efficiënte verbindingen voor energie, vervoer en steden zijn van groot belang voor de
economie. Het aanleggen van netwerken voor de interne markt bevordert de groei en
het concurrentievermogen van Europa. De EIB is de logische financieringspartner voor
investeringen in de infrastructuur, waar het doorgaans om grote bedragen en lange
looptijden gaat. In 2014 verstrekten we EUR 20,6 mld. aan leningen voor energie, vervoer
en de stedelijke infrastructuur in Europa.

Kredieten per deelsector

20

8,3 mld.
7,5 mld.

4,8 mld.

EUR

,6 mld.

voor de strategische

infrastructuur

Stedelijke
infrastructuur

Hoogtepunten van 2014:
• Grootste EIB-lening ooit voor stroomnetwerk in het VK
• Eerste vervoersprojecten uit hoofde van het
Initiatief projectobligaties
• Versterking van technische adviesdiensten
• Vier sociale woningbouwprojecten en zes
ziekenhuisprojecten in het kader van stedelijke infrastructuur
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D

Energie

Vervoer

e Bank biedt meer dan alleen financiering voor
infrastructuurprojecten. In aanvulling op onze
aanzienlijke ervaring met kredieten voor de infrastructuur leveren we ook technische bijstand, vooral
in de minder ontwikkelde regio’s en bij projecten met
complexe structuren, zoals publiek-private partnerschappen (PPP’s).

Strategische
verbindingen in de Europese infrastructuur

Bijdragen aan vooruitgang – in 2014 steunden onze kredieten

545

mln.
extra passagiers en een
tijdsbesparing van

100

uur per jaar

mln.

6 000

MW
aan stroomcapaciteit,
waarvan

betere
gezondheidszorg voor

10

mln.
EU-burgers

80% uit duurzame
bronnen

“Dankzij de gunstige
voorwaarden van de
EIB-financiering werd
het project duurzamer
en het investeringsrisico
geringer.”
Peter Frølich,
Voorzitter van de Raad van
Bestuur van Fjord Line
Mede dankzij een EIB-lening
van EUR 124 mln. werden
twee met vloeibaar aardgas
aangedreven veerboten
aan de vloot toegevoegd en
kwam een milieuvriendelijke
route tussen Noorwegen en
Denemarken tot stand.

2014
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Bouwen aan

verbindingen in Europa
Goede vervoersverbindingen zijn onmisbaar voor de Europese interne markt, waar
500 mln. consumenten leven. Trans-Europese vervoersverbindingen vergroten de
handelsmogelijkheden, stimuleren economische groei en verbeteren het
concurrentievermogen. Ten behoeve van de hoofdverkeersaders van de EU verleende
de EIB in 2014 voor een totaalbedrag van EUR 8,2 mld. aan kredieten.

D

e EIB financiert infrastructuren voor alle soorten
vervoer: van luchtvervoer tot spoorwegen, en
van autowegen tot waterwegen. Ook steunt de
EIB multi-modale platforms waar verschillende soorten vervoer, logistiek en intelligente vervoerssystemen
worden gecombineerd. Dit resulteert in tastbare voordelen voor ondernemingen en burgers, die hierdoor
profiteren van een efficiënter, duurzamer en effectiever vervoerssysteem.

De EIB financiert met
een lening van
EUR 38 mln. de
uitbreiding van
de break bulkinfrastructuur voor
vloeibaar aardgas in
de Rotterdamse haven
en draagt hiermee bij
aan de uitbreiding van
de energievoorziening
en schonere
brandstof.
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Via JASPERS, het initiatief voor Gezamenlijke ondersteuning van projecten in de Europese regio’s, wordt
bijgedragen aan een optimale impact van de structuur- en cohesiefondsen van de EU, bij grote projecten
die deze bijstand het hardst nodig hebben. Sinds de
start in 2006 zijn 389 projecten in 14 landen goedgekeurd nadat zij via JASPERS waren ondersteund; deze
projecten zijn goed voor bijna EUR 67 mld. aan investeringen – waarvan EUR 10 mld. alleen al in 2014.

Sinds de introductie in
2013 is men erin
geslaagd via het Initiatief
projectobligaties vijf
projecten te financieren
met de uitgifte van
obligaties. In 2014
sloten we de eerste
overeenkomsten met
projectobligaties, met een
totale waarde van
EUR 239 mln.

2014

Strategische
verbindingen in de Europese infrastructuur

In 2014 steunde de EIB

3

luchtvervoerprojecten

16

wegen en
snelwegprojecten

9

spoorwegprojecten

4

zeevervoerprojecten

De modernisering van een
traject van 66 km van de
Baltica spoorlijn wordt
mede met een EIB-lening
van 180 mln. gefinancierd.
In de voorbereidingsfase
genoot dit project ook
technische bijstand via
JASPERS. Uiteindelijk leidt
dit project tot een snellere en
betrouwbaardere spoordienst.

2014
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Slimme

en duurzame steden
Steden aanpassen zodat ze milieuvriendelijk, slim en duurzaam worden; dit is de basis
van de activiteiten van de EIB op het gebied van stedelijke infrastructuur.
In 2014 investeerde de EIB EUR 4,8 mld. in stedelijke ontwikkeling, vernieuwing en
gezondheidsprojecten.

Pilzen, qua inwonertal
de vierde stad van
Tsjechië, is in 2015
een van de Culturele
Hoofdsteden van
Europa en organiseert
dan 600 culturele
evenementen.
Met steun van de EIB
is deze voormalige
industriestad
omgebouwd tot een
bruisend cultureel
centrum.

Dankzij onze steun aan
de modernisering van
ziekenhuizen beschikken
10 mln. EU-burgers
nu over een betere
gezondheidszorg.
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Strategische
verbindingen in de Europese infrastructuur

Meer energie voor

de economie

Een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening is cruciaal voor de
economische groei en het concurrentievermogen van de EU. Door zich vooral te
richten op sleutelverbindingen voor energie, slimme stroomnetten en duurzame
energiebronnen, draagt de Bank bij aan het verduurzamen van de energievoorziening
voor de Europese burgers en ondernemingen. In 2014 besteedde de EIB in totaal
EUR 7,5 mld. aan de financiering van energieprojecten.

D

e EIB is een van de grootste investeerders in de
elektriciteitsnetten van Europa, waarbij zij zich
vooral richt op zogenoemde slimme stroomnetten. Investeringen waarmee bestaande stroomnetten
worden gerenoveerd of uitgebreid versterken de interne markt. Ook draagt modernisering van stroomnetten en het verbeteren van de energieopslag bij aan de
integratie van energie uit duurzame bronnen.

Onze norm voor uitstoot, de Emissions Performance Standard (EPS), geldt voor alle projecten waarmee
fossiele brandstoffen worden opgewekt, met als doel
uitsluiting van investeringen met een CO2-uitstoot boven de op EU- en nationaal niveau geldende limieten.
De EPS-norm zorgt ervoor dat kredieten alleen worden
verstrekt aan projecten die een positieve bijdrage leveren aan de economische groei en die tevens passen
binnen het EU- klimaatbeleid.

Met een lening van EUR 32 mln.
financiert de EIB de bouw van een
reserve energiecentrale in Kiisa,
waarmee de stroomvoorziening in
Estland, Letland of Litouwen in geval
van nood wordt zekergesteld.

2014
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Financiering voor klimaatacties
en het milieu
Klimaatactie is onlosmakelijk verbonden met duurzame groei. De Bank is een van de
grootste aanbieders van financiering voor klimaatacties. We steunen de EU-doelstellingen
voor koolstofarme en klimaatbestendige groei binnen en buiten de Unie. In 2014 stelden
we ongeveer EUR 19,1 mld. ter beschikking voor klimaatactieprojecten in Europa en
andere delen van de wereld. De EIB werkt nauw samen met andere partijen om nog meer
investeringen in klimaatacties en milieuprojecten aan te trekken.

19

S

EUR

,1 mld.

inds 2009 meet de Bank in alle sectoren de hoeveelheid koolstof die vrijkomt bij EIB-projecten,
om een beter beeld te krijgen van de koolstofuitstoot en -besparing. Dankzij de financieringen van de
EIB werd in 2014 ongeveer 3 mln. ton minder CO2 uitgestoten; dit is evenveel als 1,5 mln. minder auto’s op
de weg.

ter ondersteuning van

klimaatacties wereldwijd

Hoogtepunten van 2014:
• Deelname aan de VN-klimaatbesprekingen
in de aanloop naar de klimaattop in Parijs
• Leiding gegeven aan internationale inspanningen voor transparantie en het aflegge
van verantwoording bij klimaatfinancie ing
• Lancering van nieuwe instrumenten ter
ondersteuning van investeringen in energiebesparing en biodiversiteit
• Medefinancier an ’s werelds grootste windmolenpark, in Nederland
• Compensatie van onze eigen koolstofuitstoot door investeringen in biodiversiteit
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“Het verheugt ons dat we een
competente en betrouwbare partner
hebben gevonden voor de financiering
van onze projecten.”
Dr Christof Germann,
Bestuurslid van energieleverancier Illwerke AG
De centrale Obervermuntwerk II, met
een capaciteit van 360 MW, gebruikt
de natuurlijke kracht van water en de
Oostenrijkse bergen om verschillen in
energievraag en -aanbod op te vangen.

Financiering
voor klimaatacties en het milieu

Bijdragen aan vooruitgang – in 2014 steunden onze kredieten

3

3 000

mln. ton minder
CO2-uitstoot
per jaar, evenveel als

1,5

GWh aan
energiebesparing

12 000
GWh per jaar aan
stroom opgewekt uit
duurzame bronnen,
genoeg voor
mln. huishoudens

1

mln.
minder auto’s op
de weg

7,6 mld.

Klimaatfinanciering

5,9 mld.

2,3 mld.

2,6 mld.

Energie
besparing

OO&I

400 mln.

Aanpassingen

Duurzame
energie

2014

Duurzaam
vervoer
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Op weg naar een klimaatbestendige economie
met weinig uitstoot
De EIB steunt de EU-doelstelling om de Europese economie klimaatvriendelijker te
maken en het energiegebruik vóór 2050 aanzienlijk te verminderen. Een koolstofarme
economie is duidelijk een van de belangrijkste uitdagingen waar de gehele moderne
wereld voor staat. Om concurrerend te blijven moet Europa overstappen op een
duurzamere en slimmere economie, die zuiniger omgaat met bronnen.

D

e financiële steun die de EIB verleent aan klimaatactie en het milieu bestaat vooral uit kredieten aan projecten op het gebied van duur
zame energie, energiebesparing, duurzaam vervoer,
water, waterveiligheid en bosbouw. Klimaat- en milieu-overwegingen worden bij alle projecten meegewogen, onder andere door bevordering van het gebruik
van de beste beschikbare technologieën.

We meten de geschatte koolstofuitstoot van de projecten waaraan we deelnemen wanneer deze naar verwachting hoog zal zijn en in ieder geval boven één van
de onderstaande twee drempelwaarden uitkomt:

• relatieve uitstoot (geschatte toename of afname van
de uitstoot ten opzichte van het verwachte alternatief) > 20 000 ton CO2-equivalent per jaar.
In 2014 werd van 70 projecten in onze portefeuille de
uitstoot gemeten. Deze projecten vertegenwoordigen in totaal EUR 15,1 mld. aan lopende en goedgekeurde financieringen. De totale absolute uitstoot van
broeikasgassen van deze projecten wordt geschat op
4,7 mln. ton CO2-equivalent per jaar, met een totale besparing dankzij de EIB-financiering van naar schatting
3,0 mln. ton CO2-equivalent per jaar. De resultaten van
de CO2-metingen van de EIB in 2014 worden uitgebreid
behandeld in het Duurzaamheidsverslag voor 2014.

• absolute uitstoot (werkelijke uitstoot van het project)
> 100 000 ton CO2-equivalent per jaar voor een standaard jaar waarin het project wordt uitgevoerd,

Zonnepanelen op daken leveren
op het Kroatische eiland Lošinj in
de Adriatische Zee uitstootvrije
elektriciteit voor ongeveer
100 huishoudens. Het project werd
gefinancierd door Privredna banka
Zagreb, partnerbank van de EIB, uit
hoofde van het Groen
voor Groeifonds.
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Financiering
voor klimaatacties en het milieu

“De stad Bristol is een pionier
in haar aanpak van energie en
duurzaamheid. De verkiezing tot
Groene Hoofdstad van Europa
biedt Bristol een geweldige
kans om zich op de toekomst
voor te bereiden. Als de plannen
voor een nieuw energiebedrijf
worden goedgekeurd, dan blijkt
wederom dat Bristol in het VK een
voorloper is als het gaat
om het groener en duurzamer
maken van de stad,”
George Ferguson,
burgemeester van Bristol
In 2012 vroeg de gemeente
Bristol EIB-financiering aan om
de haalbaarheid van een nieuw
energiebedrijf te onderzoeken.

Financiering voor minder uitstoot
EIB-financiering voor duurzame energie en energiebesparing draagt direct bij aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Onze steun aan deze doelstellingen kwam in 2014 uit op EUR 8,2 mld.
In de EU is de EIB de grootste financier van wind
energie, vooral van windmolenparken op land en op
zee. In 2014 financierde de EIB twaalf windmolenparken. Dit soort projecten zijn grootschalig, langlopend
en technisch hoogstaand. De EIB is daarom een logische partner voor deze sector, zowel wat betreft financiële middelen als technische expertise. Om dezelfde
redenen financiert de Bank zonne-energieprojecten,

zowel met geconcentreerde zonne-energie als fotovoltaïsche energie; in 2014 werd aan een negental zonneprojecten nieuwe financiering verstrekt.
Tijdens de beoordelingsfase van nieuwe projecten
neemt de Bank de energiezuinigheid mee in haar
overwegingen. De EIB financiert projecten die leiden
tot energiebesparing aan de aanbodzijde, zoals warmtekrachtkoppeling en stadsverwarming, en aan de
vraagzijde, voornamelijk isolatie van openbare en particuliere gebouwen. In 2014 werd EUR 2,3 mld. toegewezen aan energiebesparingsprojecten.
Ook voorziet de EIB projectontwikkelaars van technische
bijstand tijdens de eerste fasen van een project. Bijstand
aan lokale Europese energieprojecten (ELENA) is een gezamenlijk initiatief van de EIB en de Europese Commissie, waarmee lokale en regionale overheden worden geholpen bij de voorbereiding van projecten gericht op
energiebesparing of duurzame energie, zodat de projecten aantrekkelijker worden voor externe financiers.
ELENA dekt een deel van de kosten voor de technische
bijstand die nodig is voor de voorbereiding, uitvoering
en financiering van het investeringsprogramma. In 2014
ontvingen begunstigden uit hoofde van ELENA voor
EUR 19 mln. aan technische bijstand; het totale uitstaande bedrag kwam hiermee uit op EUR 65 mln.
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Steun aan klimaatvriendelijke vervoersoplossingen
De EIB steunt duurzaam vervoer via projecten variërend van de aanleg, uitbreiding of het herstel van
openbaar vervoer in steden tot veiligheid op de weg,
de aanleg van fiets- en voetpaden, en het promoten
van elektrische voertuigen. Ook bevordert de Bank
de ontwikkeling van schonere en veiligere voertuigen

door de financiering van onderzoek naar en ontwikkeling van energiezuinige en koolstofarme oplossingen.
Deze projecten dragen bij aan een betere luchtkwaliteit, vermindering van geluidsoverlast, meer veiligheid, zuiniger energiegebruik en beperkte uitstoot van
broeikasgassen.

In 2014 steunde de Bank:

6 tramprojecten
2 stedelijke

spoorwegprojecten

19 overige spoorwegprojecten

7 metroprojecten

Meer klimaatbestendigheid en milieubescherming
Het vroegtijdig aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering werkt effectiever dan het nemen van
overhaaste noodmaatregelen, en is uiteindelijk voordeliger. De mate van klimaatbestendigheid wordt bij
alle EIB-projecten meegewogen. In 2014 werd EUR
400 mln. toegekend aan projecten die bijdragen aan
een betere klimaatbestendigheid en aanpassingen
aan weersverandering.
Een groot aantal van de activiteiten van de Bank op
het gebied van bosbouw betreft aanpassingsmaatregelen. Zo kunnen beboste gebieden bijdragen aan
vermindering van bodemerosie en overstromingsgevaar, maar zijn er ook voordelen voor de biodiversiteit,
bodemvruchtbaarheid en het waterpeilbeheer. Tevens
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fungeren zij als koolstofreservoirs, waarmee het klimaat wereldwijd wordt gereguleerd.
De toename van extreme weersomstandigheden heeft
verregaande gevolgen voor de beschikbaarheid en
kwaliteit van zoetwaterbronnen, en veroorzaken aan
water gerelateerde natuurrampen zoals droogte en
overstromingen. Als een van de belangrijkste kredietverleners voor de watersector wereldwijd, steunt de
EIB aanpassingsmaatregelen door bij te dragen aan
de ontwikkeling van een geïntegreerd beheer van waterbronnen. Dankzij onze financiering in 2014 zullen
ongeveer 27 mln. mensen in de EU en andere werelddelen profiteren van efficiënte, betrouwbare en bestendige drink- en afvalwatervoorzieningen.

Financiering
voor klimaatacties en het milieu

Partnerschappen voor
innovatieve klimaatfinanciering
Onze innovatieve producten voor klimaatfinanciering
werken als een katalysator voor private investeringen
en als een hefboom voor overheidsmiddelen. Deze
producten laten goed zien hoe klimaatfinanciering
kan worden uitgebouwd. Met onze kapitaal- en koolstoffondsen steunen we klimaatactieprojecten binnen
en buiten Europa.
De Bank steunt klimaatgerichte schuld- en aandelenbeleggingsfondsen; eind 2014 stond het totale beleggingsvolume hiervan op EUR 616 mln. Dergelijke partnerschappen zijn vooral van belang bij het bevorderen
van innovatie in klimaatfinanciering en voor het aantrekken van financiering voor klimaatprojecten uit andere bronnen.
In 2014 werd een aantal nieuwe innovatieve instrumenten gelanceerd die in de loop van 2015 zullen
worden ingevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het instrument ’Private Finance for Energie Efficiency’, waarmee risicofinanciering wordt verstrekt aan banken
die bemiddelen bij kleinere energiebesparingsprojecten, en de faciliteit ’Natural Capital Financing’ voor
investeringen in het behoud van biodiversiteit, ecosysteemdiensten en natuurlijke aanpassingen aan
klimaatverandering.
We hebben een zeer gedegen systeem om onze klimaatfinancieringen in kaart te brengen en te volgen.
In 2014 gaf de EIB met succes leiding aan de samenwerking tussen multilaterale ontwikkelingsbanken

Met een lening van EUR 120 mln.
wordt het Slowaakse Ministerie van
landbouw en plattelandsontwikkeling
gesteund bij bebossingsprojecten,
verbetering van de bossen en het
beheer en de modernisering van de
landbouwinfrastructuur.

inzake methodologie, dataverzameling en rapportage, waarmee wordt bijgedragen aan meer transparantie en het afleggen van verantwoording bij
publieke klimaatfinanciering. Met de multilaterale
ontwikkelingsbanken publiceerden we in 2014 een
rapport over klimaatfinanciering in het voorgaande
jaar en gaven we een gezamenlijke verklaring af over
klimaatfinanciering.
Het EIB-onderzoek naar klimaatacties dat begin 2015
van start ging zal volgens de planning afgerond worden vóór de klimaattop in Parijs aan het eind van het
jaar. Op deze top zullen naar verwachting nieuwe afspraken op wereldniveau worden gemaakt, ter vervanging van het huidige Protocol van Kyoto.

Het door de EIB gefinancierde
Althelia klimaatfonds is gericht op
duurzame landschapsprojecten,
waarmee rendement wordt
behaald op financieel, milieuen sociaal vlak. Een van de
eerste investeringen betreft het
behoud van 570 000 hectaren aan
natuurbos in Peru.

We investeerden EUR 80 mln.
in Italiaanse mini-obligaties,
een innovatieve structuur voor
de financiering van securisatie
ter ondersteuning van
investeringen door kleine en
middelgrote ondernemingen
in de watersector in de
Italiaanse regio Veneto.
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Financiering bieden in alle delen
van de wereld
Onze activiteiten in alle delen van de wereld onderstrepen de doelstellingen van het
buitenlandbeleid van de EU. We werken samen met de Europese Commissie en de
Europese Dienst voor extern optreden, evenals met andere internationale financiële
instellingen, om projecten te financieren die de beleidsdoelstellingen van de EU buiten
de Unie ondersteunen. In 2014 kwam de kredietverlening van de EIB wereldwijd uit op
EUR 7,9 mld.

Hoogtepunten van 2014:
• Stevige toezeggingen voor steun aan Oekraïne
• Nieuwe faciliteit voor risicokapitaal in het Middellandse-Zeegebied
• Samenwerking met MOB’s en andere IFI’s voor een nieuwe faciliteit voor
wereldwijde infrastructuren
• Eerste lening in Azerbeidzjan
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Financiering bieden
in alle delen van de wereld

Bijdragen aan vooruitgang – in 2014 steunden onze kredieten
betere woningen
voor

veilig drinkwater en betere
sanitaire voorzieningen voor

4
B

23 500
huishoudens

mln. mensen in opkomende
en ontwikkelingslanden

uiten de EU ondersteunt de EIB met haar kredietactiviteit de externe prioriteiten van de EU; zij
doet dit via investeringen gericht op de lange
termijn. De Bank onderhoudt projecten die bijdragen
aan meer groei en werkgelegenheid en levert daartoe
financiering en technische bijstand voor de ontwikkeling van de lokale particuliere sector, de sociale en economische infrastructuur, en klimaatactieprojecten.

Het leeuwendeel van de financieringen van de Bank
buiten de Unie wordt uitgevoerd in het kader van een
garantieregeling uit de EU-begroting, die is uitgewerkt
in externe mandaten voor de verschillende regio’s van
de wereld. In 2014 ging een nieuwe mandaattermijn in
voor de periode 2014-2020; gedurende deze periode
zal de EU-garantie maximaal EUR 30 mld. dekken.

“De steun van de EIB is momenteel de meest
tastbare bijdrage die Oekraïne ontvangt.”
Premier Yatsenyuk van Oekraïne
De EIB leende in 2014 bijna EUR 1 mld. aan Oekraïne, als
onderdeel van een afgesproken pakket aan leningen
van EUR 3 mld. voor de periode 2014-2016. Hieronder
vallen ook leningen waarmee wordt bijgedragen aan
het herstel van beschadigingen aan de kleinschalige
infrastructuur, het opvangen van de gevolgen van het
conflict en steun aan mkb- en midkap-ondernemingen.

2014

Overzicht van activiteiten

37

Kredietverlening buiten de EU per regio
Oostelijke buurlanden
EUR 1,2 mld.
EVA & uitbreidingslanden
EUR 2,5 mld.
MiddellandseZeegebied
EUR 1,7 mld.

Azië
EUR 720 mln.

Afrika,
Caribisch
gebied en
landen in de
Stille Oceaan
EUR 1,2 mld.

LatijnsAmerika
EUR 650 mln.

De EIB leende EUR 1 mln. aan Taysir, dat zich richt op het ontwikkelen van
micro-ondernemingen in achtergestelde gebieden in Tunesië. Op deze wijze steunt
de EIB kleine boeren, veetelers en jonge mensen, met name hoger opgeleide
jongeren die een eigen bedrijf willen opzetten.
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in alle delen van de wereld

Het kredietmandaat voor Afrika, het Caribisch gebied
en de landen in de Stille Oceaan (ACS-landen) en de
landen en gebieden overzee (LGO) vallen onder de
Overeenkomst van Cotonou, waarin de relatie tussen
de EU en deze partnerlanden is vastgelegd. De hiervoor beschikbare middelen komen via het Europees
Ontwikkelingsfonds uit de begrotingen van de EU-lidstaten en daarnaast uit de eigen middelen van de EIB.

Samenwerking met andere partijen is een belangrijk
kenmerk van de activiteiten van de Bank. De subsidies
van de EU worden steeds vaker gecombineerd met
kredieten van de EIB om tot betere projectresultaten
te komen. De beperkt financiële middelen worden op
deze wijze optimaal voor de EU-partnerlanden ingezet
en leiden tot een grotere effectiviteit van de ontwikkeling. De EIB neemt deel aan de evenementen die in
2015 in het kader van het Europees Jaar voor Ontwikkeling zullen plaatsvinden.

’eThekwini Water
and Sanitation’, een
project van de ZuidAfrikaanse gemeente
Durban, ontving in
2014 de ’Stockholm
Industry Water Award’.
In de afgelopen 14 jaar
zijn 1,3 mln. mensen
in de omgeving van
Durban aangesloten
op waterleidingen en
hebben 700 000 mensen
toegang gekregen tot
sanitaire voorzieningen.
De EIB steunt dit project
met een lening van
EUR 50 mln.
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Financiële kracht inzetten voor
investeringen
De EIB is mondiaal gezien de grootste multilaterale geldnemer en kredietgever. In 2014
nam de Bank op de internationale kapitaalmarkten in totaal EUR 61,6 mld. aan middelen
op. We gebruiken onze financiële kracht om tegen gunstige voorwaarden geld op te
nemen en dit voordeel door te geven aan economisch levensvatbare projecten waarmee
de beleidsdoelstellingen van de EU worden ondersteund. De Bank neemt wereldwijd
gelden op, en zorgt daarmee voor een belangrijke stroom aan investeringen naar de
Europese Unie toe.

Hoogtepunten van 2014:
• De Bank haalde wederom veel kapitaal op – in totaal EUR 61,6 mld.
• De inleenactiviteiten profi eerden van de versterking van de hoge kredietstatus van de Bank
• Grootste emittent van groene obligaties – totale uitgifte EUR 4,3 mld.

Uitgifte van EIB-obligaties per regio:
Europa

Noord- en
Zuid-Amerika

Azië

62%

12%

24%

2%

MiddenOosten en
Afrika
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Financiële kracht
inzetten voor investeringen

D

e aandeelhouders van de EIB zijn de 28 lidstaten
van de EU. Iedere lidstaat houdt een deel van
het geplaatst kapitaal van de Bank, naar evenredigheid van het economisch gewicht van de lidstaat
op het moment van toetreding tot de EU. Uiteindelijk
legt de EIB daarom verantwoording af aan de regeringen van de lidstaten.
De EIB financiert haar kredietactiviteit uit langlopende middelen, die zij via de uitgifte van obligaties opneemt op de internationale kapitaalmarkten. De financiële kracht van de EIB is vooral gebaseerd op de
kwaliteit van haar vermogen, de sterke steun van
haar aandeelhouders, een goed bestuur, prudent risicobeheer, behoud van rentabiliteit en een robuuste
liquiditeitspositie.
Eind 2014 stond de solvabiliteitsratio - de verhouding
tussen het kapitaal van de Bank en haar risico-gewogen activa – op 26%, bijna hetzelfde niveau als het
jaar ervoor (26,1% op 31 december 2013). Dit is toe
te schrijven aan de cumulatieve positieve impact van
de verbeterde kwaliteit van de kredietportefeuille,
een positief nettoresultaat voor 2014 en de uitkering
van een tweede tranche van de kapitaalverhoging van
2013, waarmee het effect van de toegenomen kredietactiviteit werd gecompenseerd.
De kwaliteit van ons vermogen bleef sterk; het percentage afschrijvingen op leningen stond ultimo 2014
op bijna nul procent van de kredietportefeuille (0,2%).
Het nettoresultaat voor 2014 bedroeg EUR 2,6 mld. en
kwam daarbij iets hoger uit dan het jaar ervoor.

Groene obligaties nemen een
vlucht: investeerders willen
klimaatfinanciering
2014 was een belangrijk jaar voor de groene obligaties
van de EIB: de Klimaatobligaties. Dit maatschappelijk
verantwoord beleggingsproduct sluit aan op de behoeften van investeerders. De via de Klimaatobligatie
opgenomen gelden worden door de EIB uitgeleend
aan klimaatactieprojecten gericht op duurzame energie en energiebesparing. Met dergelijke kredietprogramma’s steunt de EIB de doelstellingen van de EU
om wereldwijd een koolstofarme en klimaatbestendige groei te stimuleren.
In het afgelopen jaar vond er een ongekende groei
plaats op de markt voor groene obligaties. Volgens de
schattingen van het initiatief Klimaatobligaties werd in
2014 voor EUR 28 mld. / USD 37 mld. aan obligaties geplaatst, ruim drie keer zo veel als in 2013. De EIB was de
grootste emittent in dit segment, met uitgiften in zeven
verschillende valuta’s en een totale omvang van EUR 4,3
mld. De EUR-Klimaatobligatie die tot 2019 loopt, werd
verhoogd tot EUR 2,6 mld. en werd daarmee de grootste groene obligatie die eind 2014 op de markt uitstond.
Met de plaatsing van een groene EUR-obligatie met een
looptijd van 12 jaar, voegde de EIB een tweede belangrijke referentie toe aan haar curve. Een ander hoogtepunt
van 2014 was de eerste EIB-Klimaatobligatie in USD, een
groene benchmarkobligatie in het 10-jaarssegment. In
2014 lanceerde de Bank ook haar eerste Klimaatobligatie in Britse pond (GBP), de eerste groene obligatie die in
deze valuta werd uitgegeven door staten, supranationale instellingen en agentschappen (SSA).

“We zien duurzame obligaties als een manier om
de reële economie te financieren overeenkomstig
onze doelstellingen: specifieke projecten met
impact op de maatschappij en het milieu. We
investeerden in de EIB-Klimaatobligatie omdat deze
een benchmark-omvang heeft en wordt aangewend
voor de financiering van projecten op het gebied van
duurzame energie en energiebesparing”.
Marc Briand, hoofd Fixed Income bij Mirova
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De bank van de EU
De EIB is de enige publieke bank waarvan de aandelen volledig in handen zijn van de
28 EU-lidstaten. De bestuurlijke organisatie staat ervoor garant dat de Bank
verantwoording kan afleggen, dat haar activiteiten goed worden bestuurd en dat zij op
doelmatige wijze duurzame groei en werkgelegenheid kan bevorderen.

D

e EIB is enerzijds een EU-instelling, die verantwoording aflegt aan de lidstaten, en anderzijds
een bank die zich bij haar interne besluitvor-

De EIB neemt regelmatig de
belangrijkste onderdelen van
haar beleid onder de loep; in dit
verband heeft de EIB in 2014 met
haar belanghebbenden overleg
gevoerd over de verbetering
en aanpassing van haar
transparantiebeleid.
De Bank wil zo open mogelijk
zijn over haar interne procedures
en besluitvorming en haar
uitvoering van het EU-beleid.

ming, bestuur en controles houdt aan de beste geldende praktijken van zowel de publieke als de particuliere sectoren. Binnen de Bank hebben drie organen
beslissingsbevoegdheden: de Raad van Gouverneurs
op ministerieel niveau; de Raad van Bewind, waarvan
de leden niet in de Bank gezeteld zijn (de leden worden genomineerd door iedere lidstaat en één lid door
de Europese Commissie); en de Directie, als beslissingsbevoegd orgaan gezeteld in de EIB, met als voorzitter de President van de EIB.
De Raad van Gouverneurs bestaat uit ministers, hiertoe aangewezen door elk van de 28 lidstaten; doorgaans zijn dit de ministers van Financiën. De Raad
komt eenmaal per jaar bijeen. Hij zet richtlijnen uit
voor het kredietbeleid van de Bank en verleent zijn
goedkeuring aan de jaarrekening. De Raad neemt besluiten over kapitaalverhogingen van de Bank en de
deelname van de Bank aan financieringsactiviteiten
buiten de EU. Ook worden de leden van de Raad van
Bewind, de Directie en het Comité ter controle van de
boekhouding door de Raad benoemd.

Van links naar rechts:
Alfonso Querejeta,
Wilhelm Molterer,
Pim van Ballekom,
Philippe de Fontaine Vive,
Jonathan Taylor,
Werner Hoyer,
László Baranyay,
Dario Scannapieco,
Mihai Tănăsescu en
Román Escolano

42

Overzicht van activiteiten

2014

De bank van de EU

Bestuursorganen van de EIB:
Aandeelhouders

de 28 lidstaten van de EU

Raad van Gouverneurs

Ministers van de lidstaten

Raad van Bewind

door de lidstaten
genomineerd

Directie

- President
- 8 vicepresidenten

De Raad van Bewind beslist over de kredietverlening,
de plaatsing van obligaties en overige kwesties op het
gebied van financieringen, zoals het verlenen van garanties. De Raad van Bewind komt tien maal per jaar
bijeen en ziet toe op de naleving door de Bank van de
bepalingen van de Verdragen van de EU, de eigen statuten van de Bank en de algemene richtlijnen zoals
door de Raad van Gouverneurs bepaald.
Er zijn 29 leden; iedere lidstaat nomineert één raadslid
en daarnaast benoemt de Europese Commissie eveneens één lid. Bovendien zijn er 19 plaatsvervangende
leden. Ter verbreding van de vakinhoudelijke expertise
van de Raad van Bewind mogen zes deskundigen worden benoemd (drie leden en drie plaatsvervangend
leden) die als adviseurs zonder stemrecht deelnemen
aan de bijeenkomsten van de Raad. Tenzij in de statuten anders is bepaald, worden de besluiten van de
Raad van Bewind met meerderheid van stemmen genomen, in aanwezigheid van ten minste een derde van
de stemgerechtigde leden en met een vertegenwoordiging van ten minste 50% van het geplaatst kapitaal.
De voorzitter van de Raad is de President van de Bank,
Werner Hoyer, die geen stemrecht heeft.

	Comité ter controle
van de boekhouding

De Directie is het uitvoerend orgaan van de Bank.
Gezeteld in het hoofdkantoor van de Bank, ziet de
Directie toe op de dagelijkse gang van zaken bij de Bank,
bereidt zij besluiten voor de Raad van Bewind voor en
draagt zij zorg voor de uitvoering hiervan. Eens per
week komt de Directie bijeen. Zij werkt onder gezag van
de President van de Bank en onder toezicht van de Raad
van Bewind. De overige acht leden van de Directie zijn
de vicepresidenten van de EIB. De leden worden allen
benoemd voor een verlengbare periode van maximaal
zes jaar en zijn uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Bank. De vier grootste aandeelhouders –
Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk –
hebben een permanente zetel in de Directie.
Het Comité ter controle van de boekhouding legt als
onafhankelijk lichaam rechtstreeks verantwoording af
aan de Raad van Gouverneurs. Het is verantwoordelijk
voor het controleren van de boeken van de Bank en
gaat na of deze bij haar activiteiten de beste geldende bankpraktijken naleeft. De verklaring van het Comité ter controle van de boekhouding wordt samen met
het jaarverslag van de Raad van Bewind voorgelegd
aan de Raad van Gouverneurs. Het Comité ter controle van de boekhouding bestaat uit zes leden, die allen
worden benoemd voor een niet-verlengbare termijn
van zes opeenvolgende boekjaren.
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De EIB-Groep bestaat uit de Europese Investeringsbank en het
Europees Investeringsfonds.

Europese Investeringsbank
98 -100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U info@eib.org

Europees Investeringsfonds
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
3 +352 2485-1
5 +352 2485-81200
www.eif.org – U info@eif.org
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