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SÅDAN LÆSES BERETNINGEN – DEN GRØNNE TRÅD

Uanset hvor du er, er vejret der også. Det gælder også denne beretning, fordi klimaet er den 
GRØNNE TRÅD igennem Den Europæiske Investeringsbanks arbejde i 2019, særligt 
INDSATSEN MOD KLIMAFORANDRINGERNE . Klimaindsatsen har længe spillet en 
betydelig rolle i Bankens arbejde. I 2019  imødegik vi nødsituationen for klima og miljø med 
NYE AMBITIONER FOR KLIMA- OG MILJØINVESTERINGER i løbet af det kommende årti 
og en NY UDLÅNSPOLITIK FOR ENERGIOMRÅDET.

For at holde stigningen i den globale opvarmning på 1,5 °C, som blev fastsat i Parisaftalen, 
skal vi holde udledningen af CO2 under 580 gigatons. Det gælder os alle sammen. Altid. Hvis 
den aktuelle udvikling fortsætter, når vi det tal inden udgangen af 2032. Men med øgede 
investeringer er det ikke uundgåeligt. Investeringsbehovet er dog enormt. I Europa er der  
f.eks. behov for en fordobling af de anslåede investeringer i energisystemer i løbet af det næste 
årti til 400 mia. EUR.

Her spiller Den Europæiske Investeringsbank en afgørende rolle. EU's bank, en offentlig 
bank, investerer i alt lige fra langsigtet infrastruktur til innovative batteriprojekter, og den 
GÅR IND I SEKTORER, HVOR INVESTERINGERNE GÅR FOR LANGSOMT, f.eks. 
energirenovering af boliger. Som noget nyt i denne beretning giver centrale eksperter i Den 
Europæiske Investeringsbank deres bud på, hvad klimakrisen efter deres mening betyder for 
os, hvilke NYE TYPER FINANSIERING vi vil udvikle for at nå vores mål, og hvilke typer 
PROJEKTER VI VIL STØTTE.

Projekterne i denne beretning dækker alle områder i den økonomiske udvikling – 
infrastruktur, innovation og små og mellemstore virksomheder. For at illustrere bredden af 
vores aktuelle klimaindsats og vores forpligtelse til fremtidige grønne investeringer beretter vi 
om hvert enkelt af disse områder med fokus på klima og miljø. KLIMAINFRASTRUKTUR, 
GRØN INNOVATION OG KLIMAINDSATS FOR SMV'ER. Globalt. Du kan f.eks. læse om en 
rumænsk anordning med kunstig intelligens, som skal mindske madspild, og i samme 
fortælling om et projekt, der giver bedre høstudbytte for peruvianske kaffefarmere. Fordi vi 
arbejder over hele verden for at finde LØSNINGER PÅ DEN KRISE, som truer os alle sammen, 
uanset hvor vi er.

Denne beretning indeholder fortællinger om opfindsomhed og engagement, jobskabelse og 
velstand. De er vævet sammen med DEN GRØNNE TRÅD I EIB'S BÆREDYGTIGE 
INVESTERINGER og illustrerer de muligheder, som klima- og miljøindsatsen giver os alle for 
at passe på vores planet for de fremtidige generationer og for at opbygge en blomstrende, ren 
og grøn økonomi.
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J eg skriver om Den Europæiske Investeringsbanks resultater gennem det sidste år i en tid, hvor 
hver eneste uge – hver eneste time – er afgørende. EU's bank sætter hele sin ekspertise og 

finansieringskraft ind i kampen mod covid-19, men samtidig er vi bevidste om, at det kommende 
årti vil være afgørende i klimaindsatsen. Der er mange, som tvivler på, at man kan sætte ind over for 
coronavirus og klimaforandringerne samtidig, men vi er overbevist om, at det er en absolut nødven-
dighed. Den nærmeste fremtids indsats for at få vores økonomier på fode igen skal også støbe fun-
damentet til en bæredygtig fremtid.

I 2019 investerede Banken i Europas konkurrenceevne, nye teknologier og innovation, som vil 
sikre vores livskvalitet for de kommende generationer – og øge vores velstand. En større og større 
del af vores arbejde går til at bekæmpe den globale opvarmning, og det vidner om, at klimaindsatsen 
både er en forretningsmulighed og en livsnødvendighed. Den nye trussel fra covid-19 gør denne beret-
ning endnu mere aktuel. Sidste år underskrev vi en række aftaler, der understreger vores engagement i 
bekæmpelsen af sygdomme – en forpligtelse, som er blevet endnu stærkere i kraft af vores centrale 
rolle i Europas koordinerede bekæmpelse af coronavirus.

Vi indførte en ambitiøs målestok sidste år. Vi lover, at 50 % af vores finansiering fra og med 2025 
skal afsættes til klimaindsats og miljømæssig bæredygtighed. Alt, hvad vi gør, vil være i fuld 
overensstemmelse med Parisaftalen. Det ville jo ikke give mening at investere 50 % i klimaet og mil-
jøet og samtidig bruge de resterende 50 % på at finansiere projekter, der skader miljøet.

Det gælder i lige så høj grad under coronakrisen. Ethvert stød til økonomien forstærker de strukturelle 
ændringer på langt sigt. Den Europæiske Investeringsbank kan bedst hjælpe økonomien på fode igen 
efter pandemien ved at nå vores styrkede mål for klima og miljømæssig bæredygtighed. For eksempel 
kan energiomstillingen bidrage til genopretningen ved at skabe flere jobs, nye og hurtigt voksende 
industrier, øget konkurrenceevne og mindre energiafhængighed.

Sidste år godkendte vi vores nye udlånspolitik for energiområdet. Den indebærer en forpligtelse til at 
ophøre med at investere i projekter med konventionelle fossile brændsler fra udgangen af 2021. Den 
Europæiske Investeringsbank er den første internationale finansielle institution, der indgår en sådan for-
pligtelse. Det er et fremragende eksempel på, at Europa har førertrøjen på, når det gælder klimaet.

Som EU's bank fungerer Den Europæiske Investeringsbank som EU-politikkens finansielle gren. I det 
store europæiske klimaprojekt, som er i gang, arbejder vi tæt sammen med Europa-Kommissionen og 
alle medlemsstaternes regeringer. Det arbejde, der fremhæves i denne beretning, er udtryk for den 
ekspertise, som gør os til en bærende kraft i den europæiske grønne pagt ("European Green 
Deal"), som Kommissionen meldte ud i januar 2020.

Enestående rækkevidde

Klimaindsatsen betyder ikke, at vi lader vores øvrige arbejdsområder sejle deres egen sø. Denne beret-
ning viser, at klimaindsatsen kun kan være effektiv, hvis den er knyttet sammen med områderne sam-
hørighed, innovation, SMV'er og infrastruktur. Ellers falder den simpelthen til jorden. Klimaindsatsen 
betyder f.eks. også jobskabelse. Prognosen i vores investeringsberetning 2019-2020 er, at grøn energi 
specifikt vil skabe ca. 500 000 jobs i Europa i de kommende årtier.

BANKEN, SOM SÆTTER 
HANDLING BAG ORDENE
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Samhørighedsarbejdet, som har været centralt for Banken siden 1958, får en helt ny dimension i kraft af 
vores udvidede klimaambitioner. I hele 2019 bidrog vores eksperter til formuleringen af Kommissionens 
mekanisme for retfærdig omstilling, som vil gøre det lettere at gå over til renere energi i regioner og 
industrier, der er baseret på fossile brændsler. I kraft af vores enestående placering i krydsfeltet mellem 
EU-institutionerne, de nationale regeringer og Europas byer og regioner er dette en central mission for 
EIB i de kommende år.

På samme måde fokuserer vores udviklingsarbejde på klimarobusthed og -tilpasning, fordi det redder 
eller beskytter liv – og fordi det øger den økonomiske velstand. Klimaforandringerne er globale, så 
vi skal øge vores investeringer globalt. Det har vi også værktøjerne til. Vores eksperter parrer erfa-
ring med at genkende sand innovation med udviklingsarbejde i felten – vi har 50 kontorer over hele 
verden og aktive finansieringer i 43 skrøbelige lande. I løbet af de sidste 10 år har disse lande – verdens 
mindst udviklede – modtaget over 5,5 mia. EUR fra over 100 EIB-finansieringer.

Forpligtelse og resultater

Med vores nye klimaforpligtelse og udlånspolitik for energiområdet kan det være nemt kun at fokusere på 
fremtiden og glemme, hvad vi allerede har opnået. Før klimaet blev vores centrale fokusområde og før 
covid-19-krisen, fik EIB den gigantiske opgave at støtte investeringer på en halv billion EUR i EU's økonomi 
i løbet af fem år som led i Junckerplanen. I 2020 er vi på mere end ret kurs mod at nå det samlede mål på 
500 mia. EUR. Det vigtigste er, at vi allerede ved, at dette omfattende program har haft en strukturel ind-
virkning på den europæiske økonomi, som vil sætte gang i jobskabelsen og væksten i flere årtier frem.

Det er vores job at støtte det europæiske projekt og investere bæredygtigt i Europas fremtid. Det gjorde 
vi i 2019, og det vil vi fortsætte med.

Werner Hoyer

MEDDELELSE FRA FORMANDEN

“ Vi lover, at 50 % af vores finansiering fra og med 2025 skal  
afsættes til klimaindsats og miljømæssig bæredygtighed.  

Alt, hvad vi gør, vil være i fuld overensstemmelse med Parisaftalen. ”
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HØJDEPUNKTER I 2019

AKTIVITET I 2019

GODKENDTE PROJEKTER 58,7 mia. EUR
EU

Uden for EU
51,1 mia. EUR
7,6 mia. EUR

UNDERSKREVET 63,3 mia. EUR
EU

Uden for EU
55,4 mia. EUR
7,9 mia. EUR

UDBETALINGER 48,1 mia. EUR
EU

Uden for EU
43,8 mia. EUR
4,3 mia. EUR

REJSTE MIDLER 50,3 mia. EUR
(FØR SWAPS)

Kernevalutaer (EUR, GBP, USD)
Øvrige valutaer 

42,7 mia. EUR
7,6 mia. EUR

Den  
Europæiske 
Investeringsbank

386 600

Antal SMV'er/
midcap-virksomheder 
støttet af EIB-Gruppen

Antal bevarede jobs i 
SMV'er/midcap-

virksomheder 
(EIB-Gruppen)

Husholdninger, der kan få 
el via yderligere 

elproduktionskapacitet

... procentdel af den 
yderligere el, der kommer 

fra vedvarende energi

Kunder med forbedrede 
mobiltjenester

4,4 
mio.

7,4  
mio.

98 %

117  
mio.

EIB-Gruppens indvirkning
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Den  
Europæiske 
Investeringsfond

AKTIVITET I 2019

UNDERSKREVET 10,2 mia. EUR
Egenkapital 

Garantier 
Mikrofinansiering 

3,4 mia. EUR
6,7 mia. EUR
0,1 mia. EUR

Befolkning med sikrere 
drikkevand

Befolkning med 
forbedrede sanitære 

forhold

Befolkning med mindre 
risiko for oversvømmelse

Yderligere passagerer med 
EIB-finansieret offentlig 

transport pr. år

Befolkning med 
forbedrede 

sundhedstjenester

10
mio.

1,7
mio.

11,5
mio.

631
mio.

12
mio.

Tallene er de forventede resultater af finansierede nye aftaler, der blev underskrevet i 2019 for første gang. Alle tal er ureviderede og foreløbige.

Den Europæiske Investeringsfond (EIF), som 
er en del af EIB-Gruppen, specialiserer sig i 
risikofinansiering for at støtte mikrovirksom-
heder samt små og mellemstore virksomhe-
der og stimulerer vækst og innovation over 
hele Europa. Den leverer finansiering og eks-
pertise til sunde, bæredygtige investeringer 
og garantifinansieringer. EIF's aktionærer 
omfatter EIB, Europa-Kommissionen samt 
offentlige og private banker og finansielle 
institutioner.
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EIB-GRUPPEN I DIT LAND

       

SPANIEN

PORTUGAL

FRANKRIG

BELGIEN

LUXEMBOURG

NEDERLANDENE

DANMARK

DET FORENEDE 
KONGERIGE

IRLAND
1,08 mia. EUR 0,31 % af BNP 

8,50 mia. EUR 0,35 % af BNP 

1,05 mia. EUR 0,34 % af BNP 

0,24 mia. EUR 0,38 % af BNP 

8,97 mia. EUR 0,72 % af BNP 

1,62 mia. EUR 0,77 % af BNP 

1,86 mia. EUR 0,39 % af BNP 

2,82 mia. EUR 0,35 % af BNP 

0,78 mia. EUR 0,03 % af BNP 

0,86 mia. EUR

EU FLERE LANDE

EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning
AVS: Afrika, Vestindien og Stillehavet
OLT: Oversøiske lande og territorier
Mørkere farver betyder større investeringer i procent af BNP

MIDDELHAVSOMRÅDET 2,45 mia. EUR

UDVIDELSESLANDE OG EFTA 1,4 mia. EUR

AVS, OLT OG SYDAFRIKA 1,4 mia. EUR

ASIEN, CENTRALASIEN  
OG LATINAMERIKA 2,2 mia. EUR

ØSTLIGE NABOLANDE  1,35 mia. EUR
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FINLAND

ESTLAND

LETLAND

LITAUEN

POLEN

TJEKKIET

SLOVAKIET

ØSTRIG
UNGARN

RUMÆNIEN

BULGARIEN

SLOVENIEN
KROATIEN

ITALIEN

TYSKLAND

SVERIGE

CYPERNMALTA

10,97 mia. EUR 0,62 % af BNP 

2,06 mia. EUR 1,09 % af BNP 

0,36 mia. EUR 0,59 % af BNP 

0,87 mia. EUR 0,39 % af BNP 

0,77 mia. EUR 0,54 % af BNP 

0,57 mia. EUR 1,05 % af BNP 

0,25 mia. EUR 0,52 % af BNP 

0,25 mia. EUR 0,27 % af BNP 

5,42 mia. EUR 1,03 % af BNP 

0,05 mia. EUR 0,10 % af BNP 

0,25 mia. EUR 0,80 % af BNP 

0,28 mia. EUR 1,00 % af BNP 

1,87 mia. EUR 0,78 % af BNP 

2,03 mia. EUR 0,43 % af BNP 

6,15 mia. EUR 0,18 % af BNP 

1,49 mia. EUR 0,68 % af BNP 

1,72 mia. EUR 0,43 % af BNP 

0,23 mia. EUR 1,04 % af BNP 

0,10 mia. EUR 0,72 % af BNP 

GRÆKENLAND



12 2019 AKTIVITETSBERETNING

Alle de viste tal er efter lanceringen 
af EFSI. Jo mørkere farve, jo større 
mobiliserede EFSI-relaterede 
investeringer i forhold til BNP (baseret 
på godkendelser).

BELGIEN
1,6 mia. EUR

DANMARK
940 mio. EUR

FRANKRIG
15 mia. EUR

IRLAND
1 mia. EUR

LUXEMBOURG
119 mio. EUR

NEDERLANDENE
3,3 mia. EUR

PORTUGAL
2,7 mia. EUR

SPANIEN
10,4 mia. EUR

DET FORENEDE 
KONGERIGE

2,2 mia. EUR

ANDRE   
(FLERE LANDE, REGIONAL)

8,8 mia. EUR

EFSI-GODKENDELSER I ALT
FREM TIL 31. DECEMBER 2019
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ØSTRIG
1,8 mia. EUR

BULGARIEN
546 mio. EUR

KROATIEN
283 mio. EUR 

CYPERN
46 mio. EUR

TJEKKIET
874 mio. EUR

ESTLAND
182 mio. EUR

FINLAND
2 mia. EUR

TYSKLAND
7,9 mia. EUR

GRÆKENLAND
2,7 mia. EUR

UNGARN
788 mio. EUR

ITALIEN
11,3 mia. EUR

LETLAND
263 mio. EUR

LITAUEN
321 mio. EUR

MALTA
44 mio. EUR

NEDERLANDENE

POLEN
3,9 mia. EUR

RUMÆNIEN
735 mio. EUR

SLOVAKIET
555 mio. EUR

SLOVENIEN
188 mio. EUR

SVERIGE
3,4 mia. EUR

Den Europæiske Fond for Strategiske Investe-
ringer (EFSI) er et initiativ, som EIB-Gruppen 
og Kommissionen har lanceret i fællesskab for 
at slå bro over investeringskløften i EU. Med 
en garanti fra EU-budgettet sigter EFSI mod 
yderligere mindst 500 mia. EUR mobiliseret 
inden udgangen af 2020. Pr. 31. december 
2019 udgjorde de yderligere investeringer  
458 mia. EUR.
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V i skal dekarbonisere hurtigt for at undgå mange flere store klimaudfordringer. Det næste årti bli-
ver afgørende. 

I Parisaftalen aftalte næsten alle verdens landes regeringer at holde den globale opvarmning på under 
2 °C og at kæmpe for at begrænse den til 1,5 °C. For at opfylde disse mål skal vi udlede under 580 giga-
tons CO

2
. I det nuværende tempo med omkring 37 gigatons pr. år kommer vi over denne grænse inden 

udgangen af 2032.

Vi samler op efter den private sektor

Den private sektor har ikke påtaget sig omkostningerne ved at standse klimaforandringerne. Derfor 
optrapper den offentlige sektor sin indsats ved at øge sine investeringer og opfordre borgere og virk-
somheder til at ændre deres vaner. I Europa er der f.eks. behov for næsten en fordobling af investerin-
gerne i energisystemer i løbet af det næste årti – til op til 400 mia. EUR pr. år.

Offentlige banker kan investere i langsigtede infrastrukturprojekter og i den innovation, der kræves til 
omstillingen til en bæredygtig fremtid. Vi kan f.eks. investere i et batteri i stor skala, som oplader på blæ-
sende eller solrige dage og aflader selv uden sol eller vind. Offentlige banker kan hjælpe sektorer, hvor 
investeringerne går trægt, f.eks. med energirenovering af boliger.

Det vil EIB gøre

31 % af vores finansiering støttede klimatiltag i 2019. Vi vil øge vores støtte til klima- og miljømæssig 
bæredygtighed til 50 % inden udgangen af 2025 – det er over 30 mia. EUR om året. Men det vil ikke være 
nok, og størstedelen af den nye støtte til klimaet skal komme fra den private sektor. EIB tiltrækker yder-
ligere finansiering til hvert projekt fra den private og den offentlige sektor. Vores blåstemplig tilskynder 
andre investorer, navnlig private banker, til at se, at projektet er sundt.

Vores mål er at støtte over 1 billion EUR til at bekæmpe klimaforandringerne og hjælpe mil-
jøet i den tiårige periode frem til 2030.

Inden udgangen af 2020 vil al vores finansiering være i overensstemmelse med Parisaftalen. Vores finan-
siering vil være afstemt med en kurs mod lav CO

2
-udledning og en klimarobust udvikling. I brancher, 

hvor det er svært at reducere CO
2
-udledningen, vil vi støtte projekter, som hjælper virksomheder med 

at skifte til en lavemissionsmodel. Vi vil også sikre risikostyring af de fremtidige klimarisici i alle 
projekter.

> 1 BILLION EUR TIL < 1,5 °C

I 2019 fremlagde Den Europæiske Investeringsbank sine klima- og miljøambi-
tioner for det kommende årti. Her er vores køreplan for, hvordan vi imødegår 
klimaudfordringen.
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Vores nye energipolitik

Ved udgangen af 2021 ophører vi med at støtte projekter med konventionelle fossile brændsler, f.eks. 
olie- og naturgasproduktion og traditionelle gasnet.

Vi vil fokusere på:

•  energieffektivitet, f.eks. renovering af bygninger og boliger, bedre vejbelysning og grøn transport
•  energiforsyning, der ikke udleder CO

2
, og som vil hjælpe Europa med at nå målsætningen om mindst 

32 % af al energi fra vedvarende energikilder
•  elnet, der forbinder nye energikilder med lav CO

2
-udledning

•  innovation i produktion, lagring og brug af energi

En inkluderende omstilling

De regioner, der er mest afhængige af fossile brændsler, har brug for mere støtte. Projekter om grøn 
energi vil skabe flere hundrede tusinde arbejdspladser, men vi skal være særligt opmærksomme på 
regioner, hvor kulminer og andre CO

2
-intensive industrier beskæftiger mange mennesker og støtter 

økonomien. Vi skal fremme omskoling og bakke op om projekter, som tiltrækker nye industrier til disse 
områder.

En klimavenlig energipolitik kan hjælpe samfundet. I EU har 11 % af befolkningen ikke råd til at opvarme 
deres boliger. Millioner af mennesker kæmper for at betale deres gas- og elregninger eller opvarme 
deres bolig tilstrækkeligt. Ældre kvinder har det sværest, fordi deres indkomst er lavere, og de tilbringer 
mere tid i hjemmet. Hvis vi forbedrer boligers energieffektivitet over hele Europa, vil det betyde mindre 
CO

2
-udledning, lavere elregninger og bedre livskvalitet.

På samme måde medfører projekter om ren transport i byerne billig transport, som samtidig giver en 
bedre luftkvalitet og folkesundhed. Investeringer i klimavenligt landbrug i regioner, hvor der ikke er ret 
meget vand, mindsker risikoen for, at jorden bliver til ørken, og jobs flytter andre steder hen.

Bæredygtig udvikling

Vi skal støtte grønne projekter, som hjælper verden med at nå FN's Verdensmål. 

Investering i miljøet og i bekæmpelse af klimaforandringer kan øge den personlige indkomst, 
give bedre leveforhold og sikre, at der er nok mad, rent vand og sanitet. Vi kan også mindske 
behovet for at flytte på grund af nye farer som voldsomt vejr og oversvømmelse. Vi kan nedbringe 
antallet af mennesker, som er udsat for klimarisici, og som er er sårbare over for fattigdom, med 62-457 
millioner globalt.

Vi vil investere i projekter til afbødning af klimaforandringerne, som har en væsentlig indvirkning på 
befolkningen. Små projekter med vedvarende energi uden for elnettet, f.eks. boliger med solcelleanlæg 
i Afrikas landdistrikter, giver mennesker, som aldrig har haft elektricitet, mulighed for at få det. Klimatil-
pasningsprojekter forstærker broer og veje, så de ikke bliver skyllet væk i uvejr, og så man stadig kan 
komme til markedet, lægen eller på arbejde.

Vi skal også give enkeltpersoner mulighed for forandring. EIB vil fortsat investere i sektorer, som forbed-
rer samfundet, f.eks. sundhed og uddannelse, og vi vil blive ved med at støtte kvindelige iværksættere 
og give flere adgang til lån, så de kan lancere en ny idé eller udvide en forretning.

VORES KLIMAKØREPLAN OG  
UDLÅNSPOLITIK PÅ ENERGIOMRÅDET
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Klima og miljømæssig bæredygtighed har længe været et 
prioritetsområde for Den Europæiske Investeringsbank, 
men nu hvor vi står over for en klimakrise af hidtil usete 
dimensioner og et massivt investeringsbehov til 
omstillingen til et CO

2
-neutralt samfund, ved vi godt, at vi 

ikke bare kan fortsætte som hidtil. Derfor har vi forpligtet os 
til at øge vores finansiering i klima og miljø for at mobilisere 
investeringer for 1 billion EUR til disse formål inden for det 
næste årti. Det giver EIB en central rolle i gennemførelsen af 
den europæiske grønne pagt. Vi er klar til at tage 
udfordringen op.

Emma Navarro, næstformand i EIB med ansvar for klimaindsatsen

Jeg er særligt glad for at se, 
hvor langt [Den Europæiske 
Investeringsbank] er 
kommet med at styrke sin 
rolle som EU's klimabank. 
Det vil styrke investeringer i 
europæiske teknologier og 
de løsninger, som verden 
søger.

Ursula von der Leyen,  
formand for 
Europa-Kommissionen

Den Europæiske Investeringsbank har 
allerede været fortaler for klimaindsatsen i 
et godt stykke tid. Udlån til klimaområdet 
udgjorde 31 % af Gruppens samlede 
finansiering i 2019. Køreplanen for 
klimabanken er på tegnebrættet, og dette 
arbejde vil hjælpe os med at sætte fornyet 
fokus på at øge vores udlån til 
klimaområdet endnu mere. I løbet af det 
kommende år vil Banken styrke sit 
engagement i projekter, som bidrager til 
dekarboniseringen af industri og transport 
og til klimarelateret innovation og 
energieffektivitet. For at være slagkraftig 
skal Banken imødekomme markedets 
behov og nå de politiske mål på nye og 
innovative måder.

Elina Kamenitzer, afdelingschef for Klimaforan-
staltninger og miljøkoordinering, direktoratet for 
finansieringer i EIB

DEN GRØNNE TRÅD

Sådan reagerer Den Europæiske Investeringsbank på politikudviklingen under 
klimakrisen

STEMMER FRA POLITIKOMRÅDET

For at komme i mål med 
ambitionen i den europæiske 
grønne pagt er der behov for 
betydelige investeringer. Vi kan 
kun opfylde 
investeringsbehovene, hvis vi 
bringer både den offentlige og 
den private sektor på banen.  
I den forbindelse vil EIB være en 
vigtig partner, der fungerer som 
pulje og katalysator for offentlige 
investeringer og som en ekstra 
sikkerhed for private 
investeringer.

Frans Timmermans, næstformand for 
Europa-Kommissionen
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På vejen mod at nå vores nye mål for klima og 
miljømæssig bæredygtighed inden udgangen 
af 2025 skal vi gå i tættere dialog med vores 
kunder og vigtigste interessenter om at finde 
nye muligheder. Det betyder, at vi skal gøre 
mere af det, vi er gode til, og udvikle nye 
projekter og produkter på de områder, hvor vi 
ikke har været så stærke. Jeg forventer øget 
fokus på energieffektivitet og klimatilpasning, 
fordi der er et stort behov for investeringer i 
begge sektorer. Nye produkter, f.eks. grønne 
lån og blandede finansielle instrumenter til at 
mobilisere private investeringer, bør også 
spille en større rolle.

Martin Berg, enhedschef for miljøfonde og 
klimafinansieringspolitik, direktoratet for 
finansieringer i EIB

Klimainvesteringer vil få større og større betydning på tværs af alle sektorer 
og lande med henblik på at nå de meget udfordrende mål for 2030 og 2050. 
I de sidste par år har vi allerede støttet europæiske forsyningsselskabers 
indsats med dekarbonisering og fremmet anvendelsen af vedvarende 
energikilder og deres tilhørende infrastruktur og udstyr, rettet mod alle 
teknologier og markedsstrukturer. I de kommende år skal Den Europæiske 
Investeringsbank øge sin ambition og tilpasse sit finansieringsudbud for at 
fremme omstillingen i mange forskellige sektorer, især de mere 
energitunge sektorer. Desuden skal Banken spille en central rolle i de 
markedssegmenter, hvor der kræves nye og innovative teknologiske og 
finansielle løsninger, f.eks. energieffektivitet eller vedvarende energikilder. 
Med det formål for øje kan vi bygge videre på vores store ekspertise og 
være klar til at reagere hurtigt på markedets behov og projektlederes 
forventninger om, at vi påtager os rollen som kuvøse eller 
ankerfinansieringskilde – efter behov – der kan fungere som katalysator for 
andre finansieringskilder.

Birthe Bruhn-Leon, direktør for Den iberiske region,  
direktoratet for finansieringer i EIB

Jeg håber, at man vil opfatte begrebet 
"klimaudlån" som tilstrækkeligt bredt til at 
kunne dække finansielle instrumenter 
beregnet til forskellige dele af det 
menneskelige miljø, både i naturen og 
samfundet. Det indebærer udlån til 
bæredygtig udvikling, som naturligvis 
omfatter beskyttelse af det naturlige miljø, 
klimatilpasning og -afbødning – men også 
udvikling af uddannelse, sundhedspleje og 
andre elementer i samfundets infrastruktur. 
Det er særligt vigtigt i de mindre udviklede 
lande, som oplever forhindringer for deres 
bæredygtige udvikling fra flere forskellige 
sider, og som har hårdt brug for en 
omfattende finansiel værktøjskasse, som kan 
hjælpe dem på mange fronter.

Rafal Rybacki, afdelingschef for Offentlig sektor – 
østlige nabolande, direktoratet for finansieringer i 
EIB
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D u har måske hørt om kold fusion, nemlig idéen om, at atomer kan sammensmeltes uden det store 
forbrug af varme eller andre former for energi, og at de alligevel kan producere en hel del energi. 

Mangen en moderne alkymist har ledt vidt og bredt efter denne hellige gral, så det må vi hellere over-
lade til dem.

Varm fusion er dog en realitet. Det er det, der sker i solen og stjernerne. Atomkerner støder sammen 
med høj hastighed og skaber fusion og frigiver en meget større mængde energi. Forskning og udvikling 
i fusionsenergi forsøger at skabe tilsvarende reaktioner her på Jorden ved over 100 mio. grader 
Celsius.

Det modsatte af atomfission

Fusionsenergi er på en måde det modsatte af det, vi traditionelt kender som atomenergi – selv om fusi-
onsenergi også handler om atomkerner. I de nuværende atomkraftværker stammer energien fra atom-
spaltning. Som navnet antyder, producerer fusion ikke energi ved at spalte atomer, men ved at sammen-
smelte dem.

Den egentlige forskel ligger i de grundstoffer, der indgår i processerne. Det, vi kender som atomenergi, 
kræver grundstoffer med store, tunge atomer, f.eks. uran eller plutonium, som kan spaltes i mindre ato-
mer. Men uran, plutonium og deres fissionsprodukter er radioaktive, så i henfaldsperioden udsender de 
ioniserende stråling, som under visse omstændigheder kan være farlig for mennesker.

Fusionsenergi er derimod baseret på at kombinere to lette atomer – normalt brint. Når to brintatomer 
sammensmeltes, danner de helium. Ikke alene benytter fusionsenergi det grundstof, der er allermest af 
i hele universet, men den største fare ved biproduktet er blot, at man får en sjov stemme, når man inha-
lerer det.

Prøv at skubbe to magneter sammen

Hvordan smelter man to atomer sammen? Udfordringen ligger i, at atomkernen indeholder positivt 
ladede protoner og neutrale neutroner, som du sikkert kan huske fra fysiktimerne. En atomkerne vil der-
for altid være positivt ladet. Hvis man prøver at sætte den sammen med en anden positiv ladning, er det 
som at skubbe to magneter sammen. Der vil være modstand. Derfor bruges de lettest mulige atomer til 
fusionsenergi. Men det er stadig meget svært.

KOLD FUSION?  
TAMPEN BRÆNDER

Vedvarende energikilder vil måske ikke være nok til at erstatte fossile brænd-
sler og imødekomme efterspørgslen på langt sigt. Vi skal vende blikket mod 
andre energikilder. Men hvad er fusionsenergi, hvordan fungerer den, og er 
der noget om kold fusion?
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“ Forskerne vil nok ikke finde frem til fusionsenergi 
lige så nemt, som da Newton fik et æble i hovedet. 
Der skal mange flere ressourcer til. ”

Istvan Szabo, senioringeniør i Energisikkerhed i EIB

Inde i solen skabes der fusion, fordi atomer tiltrækkes af hinanden af den enorme tyngdekraft, så der 
opstår en ekstrem tæthed og en enorm varme, som får atomerne til at kollidere med hinanden ved høj 
hastighed. Tyngdekraften er meget svagere på Jorden, da den er en forholdsvis lille planet, og tempe-
raturen er – trods den globale opvarmning – overhovedet ikke i nærheden af temperaturen i solen. 
Hvordan kan vi så skabe lignende forhold her for at skabe fusion?

Varmere end solen

Svaret er ret indlysende. Det er at kompensere for den lavere tyngdekraft ved at skabe en temperatur, 
der er varmere end solen. 6-10 gange varmere, op til 150 millioner grader Celsius. Her på Jorden vil den 
ekstreme varme skabe de forhold, der kan få brintatomer til at støde sammen i fusion, som skaber 
endnu mere energi. Lyder det let? Der er en del knaster, der skal udjævnes.

Først og fremmest: Hvor kan man skabe en så høj temperatur, uden at det opvarmede stof ødelægger 
alt, hvad det kommer i berøring med? Igen ligger løsningen ligefor: det må ikke komme i kontakt med 
noget. Med det for øje udviklede russiske forskere i midten af det 20. århundrede en tokamak, som er et 
kammer formet som en hul doughnut omgivet af kraftige magneter.

Inde i kammeret opvarmes brintgas til en ekstremt høj temperatur og omdannes til plasma. Plasmatil-
standen er en af de fire grundtilstandsformer, hvor det luftformige stof bliver ioniseret – fordi de elek-
troner, der kredser om atomkernerne, fjernes. Det ioniserede stof er elektrisk ledende, og det giver mag-
netfelterne mulighed for at bestemme, hvordan stoffet skal opføre sig. Der kommer magneterne ind i 
billedet. De kan holde det elektrisk ledende stof væk fra tokamakkens vægge ved at svæve over det. 
Inde i plasmaet er der de rigtige forhold for, at atomerne kan støde sammen, smelte sammen og der-
med frigive energi.

Verdens største atomfusionsreaktor på forsøgsbasis i form af en tokamak – ved navn ITER – er under 
opførelse i Frankrig. Formålet er at bevise, at termonuklear fusion kan lade sig gøre i stor skala og som 
en CO

2
-fri energikilde. ITER er et megaprojekt inden for forskning og ingeniørarbejde med deltagelse af 

EU, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Rusland og USA. Hvis det virker efter hensigten, vil anlægget forvandle 
de 50 MW strøm, der sættes til systemet – for først at opvarme plasmaet – til 500 MW produceret 
fusionsstrøm.

INNOVATIV ENERGIPRODUKTION
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Noget af en doughnut

ITER-reaktoren bliver enorm:

•  ITER-tokamakken vil veje det samme som tre Eiffeltårne
•  Elektromagneten på 1 000 tons inde i midten skal være stærk nok til at stå imod en kraft, der er dob-

belt så stærk som kraften fra rumfærgen ved affyring (60 meganewton, eller over 6 000 tons kraft)
•  Der vil være 18 D-formede elektromagneter rundt om det doughnutformede tokamak-kammer, og 

hver af dem er 17 m høj og 9 m bred og vejer 310 tons, omtrent det samme som et fuldt lastet Boeing 
747-300-fly.

Men hvordan kan vi få en så stor mængde energi ud af doughnutten og kanalisere den sikkert til vores 
boliger i form af elektricitet? Det sker via hovedkammerets væg og en del, der kaldes divertoren, i bun-
den af tokamakken. Divertoren kontrollerer udstødningen af varme, affaldsgas og urenheder fra reakto-
ren og er modstandsdygtig over for den højeste belastning med hensyn til overfladetemperatur. Diver-
torens overflade er beklædt med tungsten, som er det metal, der har det højeste smeltepunkt (3 422 °C).

Med støtte fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer underskrev EIB i 2019 et 
lån på 250 mio. EUR til det italienske forskningsagentur ENEA, som skal hjælpe med at bygge 
divertoren og tokamak-forsøgsanlægget. Anlægget vil teste forskellige alternativer for udstødning 
af den kæmpe mængde varme, der flyder ind i divertoren i en kernefusionsreaktor.

En avanceret dampturbine

Forskerne leder stadig efter alternativer, men som det ser ud nu, bliver hele processen med at omdanne 
varme til strøm derefter temmelig gammeldags. Varmen, der dannes op til væggen ind mod plasmaet, 
og i divertoren, bruges til at omdanne vand til damp, som driver en dampturbine. Turbinen er tilsluttet 
en generator, som producerer elektricitet, der kan ledes ind i elnettet.

"Forskerne vil nok ikke finde frem til fusionsenergi lige så nemt, som da Newton fik et æble i hovedet," 
siger Istvan Szabo, senioringeniør i Energisikkerhed i EIB. "Der skal mange flere ressourcer til."

Istvan Szabo indrømmer, at det er muligt, at en eller anden i morgen vil finde en helt anderledes løsning 
på at udnytte fusionsenergien, eller en anden måde at opfylde behovet for bæredygtig energi på, så vi 
har strøm nok til fremtiden. "Der er andre idéer til, hvordan man kan komprimere stof og sammensmelte 
atomer. For eksempel ved hjælp af laser eller mekanisk kompression. Og måske er der en dag én, der 
finder en løsning på kold fusion," siger Istvan Szabo. "Det vil dog kræve umådeligt store ressourcer at 
teste idéerne. Termonuklear fusion er nået længst på forsknings- og udviklingsvejen. Den giver mest 
håb."
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Investeringer til at øge energiens kraft

Tampen brænder altså i søgningen efter fusionsenergi, men det er bare et ud af flere innovative energi-
projekter, som EIB finansierer.

EIB investerede over 30 mio. EUR i junior- og seniorandele i fonden responsAbility Access to Clean Power 
Fund. Fonden forventes at finansiere virksomheder, som tilbyder solcellelamper mod løbende betaling 
og andre solcelleløsninger uden for elnettet, der giver strøm til boliger og virksomheder, hovedsagelig 
i Afrika syd for Sahara og i Sydøstasien. Med disse løsninger kan lavindkomstfamilier f.eks. have små 
køleskabe og andre hvidevarer. De kan betale for solcelleanlægget i små rater, mens fonden betaler 
leverandøren prisen for indkøb af anlægget.

På grund af den høje risiko ved investeringerne har fonden flere lag andele. Det mest risikable lag er 
juniorandelene, som EIB har investeret i. Købet af juniorandelene mindsker således risikoen ved fonden 
for andre investorer, der køber seniorandele. På den måde tiltrækker EIB's deltagelse en betydelig privat 
kapital til fonden. I løbet af fondens levetid forventes den at sørge for ren strøm til over 150 millioner 
mennesker.

EIB investerede også 50 mio. EUR i forbindelse med InnovFin, der støttes af Europa-Kommissionen, i en 
kapitalfond målrettet innovationstiltag, der kan mindske udledningen af drivhusgasser betydeligt. 
Andre investorer i denne fond, som hedder Breakthrough Energy Ventures Europe, er bl.a. Bill Gates og 
en række andre ekstremt velhavende personer.

Forbindelsen mellem disse forskellige projekter er, at de giver os en mere klimavenlig fremtid.

“ Anlægget vil teste forskellige alternativer for 
udstødning af den kæmpe mængde varme, der flyder 
ind i divertoren i en kernefusionsreaktor. ”
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5G TIL KOMMENDE 
GENERATIONER

H vis du har en internetforbindelse, der virker, er du i det seneste år nok blevet bombarderet med 
overskrifter om femte generation af mobilkommunikation. Du har måske tænkt: Skal jeg virkelig 

sætte Instagram, Spotify og Bitcoin på min 4G-enhed på pause for at tage mig af alt dette?

Hvis du er engageret i klimaet, som Den Europæiske Investeringsbank er, er svaret ja. Derfor underskrev 
vi sidste år endnu et lån på 250 mio. EUR, med støtte fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investe-
ringer, med Ericsson om forskning og udvikling i virksomhedens systemer til den næste generation af 
mobilkommunikation.

Lavere energiomkostninger til net

EIB's eksperter klassificerede 23 % af lånet som en klimaindsats på grundlag af investeringerne i udvik-
ling af funktionerne for bedre energieffektivitet i 5G. Et nyt forskningspapir har vist, at alt efter om den 
mobile enhed er i et område med lav, middel eller høj datatrafik, og afhængig af dens specifikke konfi-
guration, kan energiforbruget mindskes med 50-95 % ved at migrere al trafikken til et 5G-net.

"Energiomkostningerne og leje af lokaliteter er de to største driftsomkostninger for basisstationerne for 
mobilnettet, så det er noget, der rykker for operatørerne," siger Anders Bohlin, cheføkonom i Digital 
infrastruktur i EIB. "5G giver altså operatørerne et incitament med hensyn til både penge og klima. Det 
betyder noget for dem, fordi mange kunder er efter deres operatører, som har en masse tilbud om at 
udskifte telefonen hvert andet år, som ikke er særlig bæredygtigt. Operatørerne forsøger at bedre deres 
miljømæssige samvittighed."

Lavere telefonregninger? Sæt den tanke i venteposition

Vil 5G så også betyde lavere telefonregninger for kunderne? Det vil nok ikke ske, mener Anders Bohlin. 
Kunderne får simpelthen en hurtigere og bedre tjeneste og ender med at bruge flere data.

Det skyldes, at energieffektivitet ikke er den eneste forbedring i 5G i forhold til 4G. Den Internationale 
Telekommunikationsunions ydelseskrav til den næste generation af kommunikation indebærer 
10-100 gange bedre teknologi i forhold til 4G-teknologi. For eksempel vil antallet af enheder, der kan 
tilsluttes et net inden for en kvadratkilometer, stige fra 100 000 til en million. Det betyder en enhed pr. 
kvadratmeter. Datahastigheden ved spidsbelastning vil stige til 20 gigabyte pr. sekund.

Hvad vil vi så kunne gøre med den højere hastighed og bedre effektivitet?

Manuel Tarazona Cano, senioringeniør i Digital infrastruktur i EIB, siger, at virtual reality, augmented rea-
lity, internet of things og tilsluttede biler ganske vist allerede er muligheder, men den større ydelse i 5G 
kan i sidste ende frigive mulighedernes sande, revolutionerende potentiale.

Femte generation af mobilteknologi vil øge energieffektiviteten – gode nyhe-
der for de første generationer af befolkningen, som går op i at bekæmpe 
klimaforandringerne
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Det taktile internet

Et af de meste lovende nye forskningsområder er ifølge Manuel Tarazona Cano det taktile internet. Det 
taktile internet går ud på, at selv din krops mindste bevægelser overvåges nøje, så du kan kontrollere 
fysiske genstande på afstand og samtidig få føleindtryk tilbage i realtid.

"Forestil dig fjernkirurgi eller robotter, der fjernbetjenes med et joystick, et tryk på en knap eller bare 
ved dine egne bevægelser," siger Manuel Tarazona Cano. "Vi vil være i stand til at fjernbetjene gen-
stande ved hjælp af vores egne bevægelser og modtage troværdig tilbagemelding, der efterligner 
fysisk kontakt med genstanden – men kun, hvis mobilsignalet når frem til 
genstanden og giver tilbagemelding i noget, der ligner realtid."

Den tid, det tager et trådløst signal at bevæge sig gennem nettet, kaldes 
latenstid, og det er endnu et parameter i 5G, som bliver 10 gange bedre – til 
et millisekund.

Sådan undgås støj fra kattevideoer

En anden 5G-funktion, "network slicing", sætter nettene i stand til at priori-
tere tjenester, der kræver reaktion i realtid, og samtidig fortsætte med at 
styre tjenester, der kun kræver en standard reaktionstid, f.eks. når man ser 
videoer på YouTube. Med denne funktion kan nettet identificere trafik ved-
rørende f.eks. fjernkirurgi og styre den hen til en "slice" via en "fast 
track"-vej.

Manuel Tarazona Cano fortæller, at teleindustrien og offentlige selskaber gør en stor indsats for at sti-
mulere innovative tjenester ved at sørge for fuldt funktionsdygtige 5G-forsøgsnet, så eksperter i indu-
strien og applikationsudviklere kan udforske deres mest tossede og mest kreative idéer uden at være 
begrænset af den nuværende mobilteknologi. Det vil sandsynligvis bane vejen for endnu mere 
innovation.

Antal investeringer

Det er endnu en grund til, at EIB er gået entusiastisk til værks med at finansiere indførelsen af 5G.

I 2019 underskrev Banken en tranche på 300 mio. EUR af et lån på 450 mio. EUR til Telefonica og et lån 
på 275 mio. EUR til Deutsche Telekom til udrulning af 5G i Tyskland. Vi underskrev også et lån på 
300 mio. EUR til KPN til udvikling af 5G i Nederlandene, og en aftale til 90 mio. EUR med operatøren DNA 
om 5G i Finland.

En EIB-undersøgelse, der blev publiceret sidste år, anslog omkostningerne til udrulning af 5G og fiberin-
frastruktur over hele Europa til omkring 350 mia. EUR, hvoraf omkring en tredjedel potentielt vil komme 
fra allerede forventet privat finansiering. Europa investerer stadig mindre i telekommunikation og andre 
teknologier sammenlignet med andre regioner, idet de årlige investeringer i mobilnet anslås at være 
omkring halvdelen af det tilsvarende tal i USA målt pr. indbygger. EIB's eksperter forventer derfor fortsat 
at spille en aktiv rolle i denne sektor i fremtiden.

“ 5G giver  
operatørerne et 
incitament med 
hensyn til både 

penge og klima. ”
Anders Bohlin, cheføkonom i 

Digital infrastruktur i EIB

DEN DIGITALE FREMTID



24 2019 AKTIVITETSBERETNING

DET ELEKTRISKE RACERLØB

Q EV har to ting i blodet: racerløb og innovation.

En af virksomhedens grundlæggere er den tidligere Formel 1-kører Adrián Campos, og QEV frem-
stiller stadig teknologi til racerløb som Formel E, der er den elektriske udgave af Formel 1. Men virksom-
heden, der har hjemsted i Barcelona, har for nylig vendt blikket mod et mindre glamourøst køretøj: mini-
bussen. Især af den dieselosende slags, som findes i nogle af de største byer i udviklingslandene. 

Idéen er enkel. QEV udvikler og leverer hele drivlinjen (motoren og andre komponenter, der driver og 
styrer bussen) og batterienheden til et elkøretøj. Lokale busproducenter sætter så deres nye minibuska-
rosseri oven på.

"Dem, der bygger busser, sætter i virkeligheden bare karosserier oven på konstruktioner," siger Miguel 
Valldecabres, QEV's direktør. "Vi leverer en elektrisk platform til en overkommelig pris, så de kan fort-
sætte med det, de gør i dag: at montere et karosseri oven på en platform."

I Filippinerne samarbejder QEV med en lokal partner, Global Electric Transport, om et elektrisk køretøj 
til erstatning for landets ikoniske jeepney, den farverige minibus, der er rygraden i den offentlige trans-
port. Regeringen er i gang med at udfase landets omkring 220 000 dieseldrevne jeepneys, som oprin-
deligt blev bygget af efterladte amerikanske militærkøretøjer fra Anden Verdenskrig.

Manilas bymidte er en af verdens mest forurenede, og det er ikke den eneste storby i udviklingslandene, 
der er i gang med at skifte til el. QEV har også en ordre på 150 busplatforme fra Lima, Peru, og har blik-
ket rettet mod Malaysia og Indonesien. EIB støtter QEV med en investering på 17 mio. EUR.

Ifølge Miguel Valldecabres kører overgangen til elkøretøjer hurtigere, end man tror. "Vi taler ikke om en 
omstilling over 10 år," siger han. "Vi taler om en revolution over tre år."

Elektrisk stigning

Det går op og ned for revolutioner, og elektrisk transport er ingen undtagelse. Branchen står over for 
store udfordringer, nemlig at elkøretøjer er meget dyre, der mangler en infrastruktur for opladning, og 
forbrugerne har kun et begrænset udvalg af modeller at vælge mellem. Salget af elektriske personbiler 
stiger ganske vist hurtigt i Europa – salget steg med 45 % i 2019 – men penetrationen på markedet er 
stadig lav.

"Vi startede helt fra bunden, men nu er vi kommer dertil, hvor salget stiger med næsten 50 % om året," 
siger Stéphane Petti, ekspert i innovativ transport i EIB. "Der er en klar stigning nu."

En metode til at få bilmarkedet til at bevæge sig over mod elbiler er at tilskynde leasingselskaber til at 
gå over til el. Leasing tegner sig for omkring 15 % af salget af nye biler i Europa. Derfor støtter Den Euro-
pæiske Investeringsbank ALD Automotive, Europas største billeasingselskab, med en investering på 

Udviklingen af elektrisk transport kører hurtigere, end man skulle tro

https://insideevs.com/news/394870/plugin-sales-europe-record-december-2019/
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250 mio. EUR, der skal bidrage til indkøb af 15 000 nye elkøretøjer. ALD har planer om at øge sin grønne 
bilpark fra 118 000 i midten af 2019 til 200 000 ved udgangen af 2020.

For ALD er det risikabelt at gå over til grønne biler. Leasingselskabers forretningsmodel er stærkt afhæn-
gig af bilernes gensalgsværdi eller restværdi efter leasingperioden, men markedet for salg af brugte 
elbiler er ungt. "Hvis jeg køber en bil til 40 000 EUR, hvor meget kan jeg så sælge den for? 25 000 EUR? 
15 000 EUR?" siger Stéphane Petti. "Hvis mit skøn er forkert, kan jeg ret hurtigt gå nedenom og hjem."

En løsning på det elektriske puslespil

Markedet for elbiler har udviklet sig langsomt i Europa i forhold til andre 
markeder som f.eks. Kina. Den manglende udvikling (sammen med den 
manglende infrastruktur) har begrænset udvalget af elbilmodeller.  
"I mange år havde alle bilproducenter et lille projekt ved siden af, og der var 
ingen stigning," siger Aris Pofantis, chefingeniør i Innovation og konkurren-
ceevne i EIB. Bilproducenterne har nu indset, at de skal øge indsatsen for 
elektrificering betydeligt for at kunne opfylde reglerne om CO

2
-udledning. 

"Selv de bilproducenter, som ikke var så interesserede i elektrificering, er nu 
begyndt at investere mange penge i det," siger Aris Pofantis.

Stéphane Petti forventer, at der kommer 200 nye bilmodeller inden for de 
næste 2-3 år. "Det bredere udvalg vil sætte mere gang i salget," siger han.

Den sidste del af det elektriske puslespil, nemlig opladningsinfrastrukturen, kan være den mest afskræk-
kende. Antallet af ladestandere i EU er steget kraftigt, men Europa skal stadig sætte drastisk skub i 
udviklingen, hvis elbiler virkelig skal få fodfæste.

Den Europæiske Investeringsbank har underskrevet adskillige projekter i løbet af de seneste to år med 
virksomheder som Allego, Greenway, BeCharge og Enel X for at støtte udrulningen af denne infra-
struktur med 200 mio. EUR i alt. Ifølge Stéphane Petti vil det kræve investeringer på næsten 10 mia. EUR 
at opfylde EU-ambitionen om 1 mio. ladestandere inden udgangen af 2025. 10 mia. EUR lyder som rigtig 
mange penge, men det er "småpenge" i forhold til de samlede investeringer i transportinfrastruktur i 
Europa, siger han.

Mobilitet som en tjeneste

Nye tjenester inden for deletransport skyder op hver eneste dag, og de fleste af dem er elektriske. Selv 
cykler får sat strøm til. Fazua, en lille tysk virksomhed, har udviklet en elektrisk drivlinje for cykler, der 
består af en enkelt kompakt enhed, som kun vejer 3,3 kg. Det betyder, at racercykler fortsat kan være 
slanke og samtidig få en større mobilitet. Banken underskrev et lån på 12 mio. EUR til Fazua i 2019.

Når de yngre generationer har så mange valgmuligheder – delecykler, -løbehjul, -biler og endda racer-
cykler med ekstra kraft som supplement til offentlig transport – er de mindre interesserede i at købe 
biler, end deres forældre var. For dem er en bil en tjeneste, de betaler for, ikke noget, de ejer. "Hvordan 
man kommer fra A til B, er et spørgsmål om, hvad der virker bedst og er mest praktisk," siger Aleksandar 
Mihajlovic, den EIB-investeringsmedarbejder, der har arbejdet med QEV. "I fremtiden vil vi opleve mobi-
litet som en tjeneste."

“ Selv de bilprodu-
center, som ikke var 

så interesserede i 
elektrificering, er nu 
begyndt at investere 

mange penge i 
det. ”

Aris Pofantis, chefingeniør i 
Innovation og konkurrenceevne i 

EIB

FREMTIDENS MOBILITET

https://www.eafo.eu/electric-vehicle-charging-infrastructure
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Vi skal finde værdiløsninger ud over almindelig finansiering. Det indebærer 
risikotagning, risikodeling og en stærk rådgivningsfunktion. For at kunne udvikle 
nye og mere fleksible produkter skal vi lytte til vores kunder og arbejde videre med 
deres forslag. Et tæt samarbejde med andre långivere – især Den Europæiske 
Investeringsfond inden for EIB-Gruppen – er afgørende for, at vi kan nå vores 
ambitiøse mål.

Heinz Olbers, direktør for Vesteuropa, direktoratet for finansieringer i EIB

Vi forventer, at rådgivningsfunktionen 
kommer til at spille en stadigt voksende 
rolle i udviklingen af pipeline og 
produkter til støtte for EIB-Gruppens 
ambitioner inden for klima og 
bæredygtighed. Vi vil helt sikkert 
fortsætte med at bidrage til 
udviklingen af projekter vedrørende 
energiomstillingen, men vi forudser 
samtidig et større rådgivningsfokus på 
innovation på dette område – ikke kun i 
takt med, at cirkulær økonomi bevæger 
sig fra niche til standard, men også 
efterhånden som nye teknologier og 
digitale forretningsmodeller bidrager 
til at imødegå klimaudfordringerne. For 
at underbygge dette udviklingsarbejde 
kan vi også se, at der er behov for at 
støtte nye former for partnerskab 
mellem den private og den offentlige 
sektor for at udnytte iværksætteres 
opfindsomhed og samtidig anerkende 
den offentlige sektors rolle med hensyn 
til at påtage sig risici tidligt i forløbet. 

Simon Barnes, direktør for Rådgivning i EIB

DEN GRØNNE TRÅD

Den Europæiske Investeringsbank har nye finansieringsidéer på tegnebræt-
tet for at tage klimaudfordringen op

Vi står over for udfordringen med at 
sætte yderligere skub i vores 
finansiering af energieffektivitet. 
Forhåbentlig vil vi se mere finansiering 
af innovative teknologier og 
tjenesteudbydere til støtte for 
klimaindsatsen, f.eks. inden for 
bygningsforvaltning, løsninger til at 
imødekomme efterspørgslen og gasser 
med lavt CO

2
. Inden for vedvarende 

energi vil vi fortsætte vores stærke 
støtte til sektoren og potentielt have 
større fokus på udviklere og 
forsyningsselskaber og i lande, som er 
bagud, for at finde ud af, hvordan vi 
kan omgå den stigende markedsrisiko 
under projektstruktureringen.

Dirk Roos, afdelingschef for  
Energiomstillingsprogrammer,  
direktoratet for projekter i EIB

STEMMER FRA FINANSOMRÅDET
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En effektiv klimaindsats kræver en 
gennemgribende omstilling i både 
produktion og forbrug. Det kan kun lykkes 
med udvikling, opskalering og optag af 
CO

2
-fattige teknologier og digitale 

teknologier. Her kan EIB spille en 
afgørende rolle: ved at fokusere vores 
indsats på projekter med sigte på at 
mindske risikoen, så vi kan sætte mere 
gang i banebrydende (læs risikofyldt) 
innovation.

Laura Piovesan, direktør for Innovation og 
konkurrenceevne, direktoratet for projekter  
i EIB

I løbet af 2019 øgede EIB sine 
udlånsaktiviteter væsentligt i 
Latinamerika for at udvide støtten til 
EU's politikker inden for 
udviklingsbistand og samarbejde – 
med større fokus på klimaindsatsen. 
Underskrevne aftaler omfattede et 
klimarammelån indgået med en 
regional udviklingsbank, et lån til et 
regionalt vandforsyningsselskab og 
et rammelån indgået med et 
europæisk ejet selskab til opførelse af 
vindmølleparker. Vores finansieringer 
i Latinamerika er i tråd med EU's 
prioriteter, som er klima og miljø, 
bæredygtige investeringer og på det 
seneste støtte til de lande, der huser 
fordrevne fra Venezuela.

Kristin Lang, afdelingschef for 
Investeringer i den offentlige sektor i 
Latinamerika og Vestindien, direktoratet 
for finansieringer i EIB

Rådgivning og teknisk bistand vil spille en central rolle for, om det lykkes at opfylde 
EIB-Gruppens klimaambitioner, da de hjælper med at finde muligheder på 
markedet, hvor vi enten kan nytænke eller opskalere vores intervention. Det vil 
også handle om at hjælpe vores samarbejdspartnere – banker og andre – med 
bedre at forstå og anvende grønnere investeringsmuligheder, så de til gengæld kan 
hjælpe deres kunder. Inden for energieffektivitet ved vi f.eks. alle sammen, at 
ikkefinansielle barrierer spiller en større rolle end finansielle barrierer – derfor er 
der brug for en mere målrettet teknisk bistand i forbindelse med at identificere, 
udarbejde og aggregere projekter til investering. Det ser jeg som vores store 
mulighed i fremtiden under den europæiske grønne pagt.

Frank Lee, afdelingschef for Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning i EIB
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DET ER KOMMET FOR AT BLIVE

E n stor del af klimaindsatsen er fokuseret på at mindske CO
2
-udledningen. Men nogle virkninger af 

klimaforandringerne er allerede virkelighed, ofte med katastrofale konsekvenser. Projekter, som 
hjælper med klimatilpasning for mennesker og steder, er afgørende i kampen mod den globale opvarm-
ning. Denne form for klimatilpasning får ikke så meget opmærksomhed i medierne som elbiler, sol-
energi eller vindmøller, men den er lige så vigtig.

Tilpasning involverer infrastruktur, f.eks. mere holdbare broer, der kan modstå oversvømmelser, nye 
kontorer med et lavere energiforbrug eller bedre veje, som ikke bliver skyllet væk under uvejr. Det kan 
betyde noget så simpelt som klimaanlæg i skoler i Asien eller noget så kompliceret som at skybrudssikre 
en hel afrikansk by. Tilpasningen strækker sig fra landbrug og uddannelse over sundhedspleje og vand-
forsyning til bekæmpelse af ørkendannelse og kysterosion.

Østater og sårbare regioner i Asien og Afrika har behov for særlig bistand med tilpasningen, fordi de vil 
blive ramt hårdest af klimaforandringerne. De lider allerede under stigende vandstand, naturbrande og 
mere ødelæggende storme.

"Tilpasning gør, at befolkningen kan undgå de værste virkninger af klimaforandringerne," siger Nancy 
Saich, ledende klimaekspert i EIB. "Det er dog ikke så nemt, så vi samarbejder mere med vores kunder 
for at afklare deres sårbarhed over for klimaforandringerne, og hvordan vi kan hjælpe dem med at tage 
forholdsregler, så de kan blive mere klimarobuste."

Mere teknisk bistand og flere penge

Over hele verden iværksætter lande og byer projekter, som kan ruste dem til klimaforandringernes kon-
sekvenser. Mange af projekterne har brug for teknisk bistand og langt mere finansiering for at komme i 
mål.

I Laos giver oversvømmede veje store problemer hvert år. Jordskred og oversvømmelser i landet bety-
der ofte lukkede veje i flere uger, så befolkningen ikke kan komme til markedet og købe fødevarer eller 
gå til lægen, og børnene kan heller ikke komme i skole. Regeringen er i gang med at forbedre 1 400 km 
veje i landdistrikterne for at sikre dem mod oversvømmelser og reparere tidligere regnskader. De nye 
veje vil være stærkere, bygget af bedre materialer og med forbedret afløb, så færre veje bliver lukket 
under voldsomt uvejr.

"Udviklingslandene er sårbare, fordi reparationer og design ikke altid tager højde for ekstremt vejr, og 
byggestandarderne kan være lave på grund af budgetbegrænsninger," siger Meryn Martens, senioreks-
pert i transport i EIB.

Selv om vi investerer i en innovativ klimaindsats, vil virkningen af den globale 
opvarmning stadig være alvorlig. Projekter med sigte på at hjælpe mennesker 
og steder i udviklingslandene med at tilpasse sig disse dramatiske effekter får 
større og større betydning.
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“ Udviklingslandene er sårbare, fordi reparationer og design 
ikke altid tager højde for ekstremt vejr, og byggestandarderne 

kan være lave på grund af budgetbegrænsninger. ”
Meryn Martens, seniorekspert i transport i EIB

Den Europæiske Investeringsbank underskrev et lån på 20 mio. EUR i 2018 og et lån på 100 mio. EUR i 
2019 for at hjælpe Laos med at bygge disse nye veje, bedre skiltning, fortove, fodgængerovergange og 
vejbelysning. Investeringen vil hjælpe over 1,6 mio. mennesker. "Projektet vil gavne lokalsamfund over 
hele Laos," siger Kikeo Chanthaboury, landets viceminister for planlægning og udvikling.

Tilpasning til orkaner

Et lignende tilpasningsprojekt i Den Dominikanske Republik handler om at genopbygge veje og 
anden infrastruktur, der blev beskadiget under en orkan i 2016 og pludselige oversvømmelser i 2017. 
Projektet omfatter opførelse af 1 100 billige huse, 55 km veje og 4 km infrastruktur til sikring mod over-
svømmelser. Projektet vil også hjælpe lokalsamfund med at integrere klimatilpasning i den kommunale 
planlægning. Den Europæiske Investeringsbank underskrev et lån på 50 mio. USD til dette projekt i juli 
2019, og EU gav et tilskud på 20 mio. EUR. På den anden side af øen, i Haiti, godkendte Den Europæiske 
Investeringsbank et lån på 25 mio. EUR i april 2019 til at genopbygge veje og broer, der blev ødelagt af 
orkanen Matthew. EU vil også give tilskud til dette projekt. 

Øget vandmangel

Vand er også et centralt emne i tilpasningsindsatsen. Lesotho oplever f.eks. langvarig tørke og vand-
mangel på grund af klimaforandringerne. Mange borgere i dette afrikanske land har ikke adgang til sik-
kert vand og må ofte gå i flere timer bare for at få drikkevand. Et projekt i lavlandet, hvor omkring to 
tredjedele af befolkningen bor, forbedrer adgangen til drikkevand og sanitet. Projektet vil forbedre 
opsamlingssystemer for flodvand, rensningsanlæg, rørledninger og pumpestationer. Den Europæiske 
Investeringsbank godkendte et lån på 82 mio. EUR i 2019 til dette projekt.

EIB støtter også innovative investeringsfonde, som arbejder med tilpasningsudfordringerne. En ny fond, 
CRAFT, der står for Climate Resilience and Adaptation Finance & Technology Transfer Facility, arbejder 
på at udvikle nye teknologier og specialiserede ydelser til at hjælpe udviklingslandene med at håndtere 
tørke, dårligt vejr og sygdom samt med vind- og solenergi. EIB investerede 30 mio. USD i CRAFT og 
mobiliserede også 5 mio. EUR via Luxembourg-EIB Climate Finance Platform som risikokapital, der fun-
gerer som katalysator og tiltrækker flere penge fra private investorer.

Klimatilpasning er faktisk et godt eksempel på, hvordan EIB's udviklingsarbejde giver Banken mulighed 
for at dele europæisk viden og innovation og samtidig rådgive om projekter, der er skræddersyet til 
udviklingslandene.

KLIMATILPASNING
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KLIMAFORANDRINGERNE I 
BYERNE

R isikoen for oversvømmelser og andre stadigt mere ekstreme vejrhændelser giver byplanlæggerne 
i historiske byer en slem hovedpine, fordi de ikke kan gøre så meget for at ændre gamle bymidters 

tæt bebyggede og smalle gader. Derfor har Firenze, hvis bymidte ikke kunne være mere historisk, iværk-
sat en plan om at oprette særlige områder omkring Ema, en biflod til byens største flod, Arno. Områ-
derne vil fungere som en svamp og opsuge fremtidige oversvømmelser. Når der ikke er højvande, fun-
gerer områderne som rekreative parker for byens borgere.

Det er godt tænkt, og flere og flere byer over hele verden vil gøre det samme. Byerne er i gang med 
at tilpasse sig til klimaforandringernes konsekvenser med naturbaserede løsninger, som 
også gør byen mere attraktiv og tiltalende for indbyggerne. Den Europæiske Investeringsbank 
har igennem flere årtier ydet mange lån til Firenze og har derfor et langvarigt forhold til den toscanske 
by. Med klimaforandringernes konsekvenser for øje har Banken for nylig opfordret alle typer låntagere 
til at tænke over, hvad klimakrisen betyder for dem.

Firenze og bymæssig klimatilpasning

Byer skal forholde sig til de ofte katastrofale konsekvenser af klimaforandringerne, som allerede påvirker 
dem – og sandsynligvis vil blive ved med det i de kommende årtier, selv efter de mest gunstige progno-
ser. Klimatilpasning er vigtig i byerne, fordi oversvømmelser eller ekstreme hedebølger har 
store økonomiske og sociale konsekvenser for en uforberedt befolkning.

Her er en beretning om, hvordan EIB samarbejdede med Firenze i en rådgivningsopgave, der blev 
afsluttet i 2019 og handlede om at definere byens klimastrategi og klimarobuste projekter, som Banken 
kunne finansiere.

Gennem Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning, et partnerskab mellem Banken og 
Europa-Kommissionen, engagerede vi en konsulent til at gå sammen med Firenzes kommunale myn-
digheder om at udbygge et planlagt system til beskyttelse mod oversvømmelse, så det også kunne 
håndtere yderligere klimarisici. Undersøgelsen skulle munde ud i en ny grøn-blå infrastruktur ved 
Ema-floden for en bred vifte af foranstaltninger lige fra reduktion af varmeøeffekter til forbedret vand-
kvalitet og større biodiversitet. Kort sagt mundede undersøgelsen ud i en plan for forbedring af kapaci-
teten i området omkring Ema-floden uden for bymidten, så området kan opsuge stigende vandstand. 
På den måde gør oversvømmelser mindre skade inde i bymidten.

Med denne undersøgelse i ryggen gik Firenze sammen med to mindre kommuner i byens udkant om at 
udvikle et projekt, som gør en park omkring Emas bredder til en naturbaseret løsning på problemet. 

Klimatilpasning er det næste skridt for Europas byer, som skal beskytte sig 
selv – og deres borgere – mod klimaforandringernes uundgåelige konsekven-
ser. Her er nogle idéer til, hvordan man kan gøre det.
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I stedet for at bygge betontanke til opsamling af vand fra oversvømmelser byggede de bak-
ker og dale i en park, som kan absorbere oversvømmelser og ellers fungere som et rekreativt 
område bl.a. med cykelstier. 

Tilpasning i Athen

Athen er et godt eksempel på en by, som virkelig har gjort tilpasning til et centralt element i sin strategi 
for klimarobusthed.

80 % af Athen udgøres af tæt bebyggede områder. Så meget asfalt og beton holder på varmen under 
de langvarige hedebølger, som byen oplever flere og flere gange. Disse varmeøer i bymidten kan være 
over 10 °C varmere end forstæderne. Men asfalt og beton giver ikke kun problemer, når det er varmt. 
Det forhindrer også vandet i at sive ned i jorden under uvejr. Resultatet er hyppige lokale 
oversvømmelser.

Byen besluttede at finde en løsning på disse problemer, som skyldes klimaforandringerne. Athen indgår 
i en række innovative klimatilpasningsprojekter, der finansieres af Natural Capital Finance Facility, et 
program, som EIB står for i samarbejde med Kommissionen, og som fokuserer på naturbevarelse, biodi-
versitet og klimatilpasning gennem naturbaserede løsninger. Projektet omfatter også rådgivning fra 
Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning, som blev afsluttet i 2019.

Athens projekt under Natural Capital Finance Facility forventes at øge de grønne områder med mindst 
25 % og indføre en række klimatilpasningstiltag, bl.a. fuglehuse og træer. Grønne korridorer er afgø-
rende for biodiversiteten, fordi de gør det muligt for arter og luftmasser at flytte sig.

De er også rare at opholde sig i for byens indbyggere.

“ Firenze har udviklet et projekt, som udnytter  
en park omkring Ema-flodens bredder som  
en naturbaseret løsning på problemet. ”

KLIMATILPASNING I BYERNE



32 2019 AKTIVITETSBERETNING

Transportsektoren er i drastisk forvandling, stillet over for den dobbelte udfordring med både 
dekarbonisering og digitalisering. Samtidig er der i de seneste ti år langtfra investeret nok i den 
grundlæggende infrastruktur. Den Europæiske Investeringsbanks rolle og muligheder på det 
område vil derfor vokse yderligere i de næste par år, og Banken står godt rustet til at være 
omdrejningspunkt for transportsektorens omstilling. Vi vil øge vores støtte til renere og mere 
sikker transport, og det vil indebære nye produkter og kunder. Samtidig prioriterer vi stadig at 
støtte den grundlæggende transportinfrastruktur, som er nødvendig for, at den nye grønne 
økonomi kan fungere. De næste par år vil være kritiske og fulde af udfordringer, og vi kan glæde 
os til, at EIB kommer til at spille en central rolle.

Gavin Dunnett, direktør for Mobilitet, direktoratet for projekter i EIB

Vi forventer at finansiere flere projekter, som 
vedrører klimatilpasning, og som vil supplere 
Den Europæiske Investeringsbanks stærke 
resultater inden for vedvarende energiprojekter 
i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet, Asien 
og Latinamerika. Udviklingslandene bliver mere 
og mere bevidste om klimaforandringernes 
katastrofale konsekvenser for deres 
befolkninger og økonomier, og vi ser en øget 
efterspørgsel efter projekter, der opbygger 
klimarobusthed – bedre udnyttelse af vand, 
infrastruktur, der kan modstå ekstreme 
vejrforhold, tilpasning af afgrøder, genplanting 
af skov, spredning af økonomiske aktiviteter 
osv. Den næste udfordring for disse regioner er 
at indbygge hensyn til energieffektivitet og 
løsninger inden for cirkulær økonomi i deres 
planer for byudvikling og industrialisering. 

Maria Shaw-Barragan, direktør for Globale samar-
bejdspartnere, direktoratet for finansieringer i EIB

DEN GRØNNE TRÅD

Den Europæiske Investeringsbank sætter handling bag ordene. Hvilken 
slags klima- og miljøprojekter forventer vores eksperter at arbejde med i 
den nærmeste fremtid?

Jeg kan slet ikke understrege nok, hvor vigtig 
klimatilpasning er. Beskyttelse mod 
oversvømmelse er et godt eksempel. Mange af 
Bankens støttemodtagere bor i kystområder og 
er særligt sårbare over for klimaforandringernes 
konsekvenser. Som led i tilpasningen skal man 
også kigge på vandforsyningen. Inden udgangen 
af 2025 vil 800 millioner mennesker opleve 
vandmangel. Vi tænker hele tiden over, hvordan 
vandressourcernes tilgængelighed vil udvikle sig 
over tid, og vi tilpasser os ved at udvide antallet af 
kilder. Vand er nødvendigt for liv og økonomisk 
udvikling. Udtømning af vandressourcer påvirker 
alting, ikke kun vand fra hanen. Uden vand går 
produktionen i industrien og landbruget 
langsommere, væksten i erhvervslivet falder, og 
der opstår sociale spændinger. Hele samfundet  
– ikke kun dem, der arbejder i vandsektoren – skal 
tænke over vand og vandforsyningen i fremtiden.

Karine Measson, afdelingschef for Vandforvaltning, 
direktoratet for projekter i EIB

STEMMER FRA PROJEKTOMRÅDET
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I Egypten har Banken en stor portefølje af 
projekter i sektorer, som vedrører 
klimaafbødning (spildevandsrensning, 
mindskelse af miljøskader og transport). I det 
kommende år vil Banken øge og udvide sin 
tilstedeværelse i disse sektorer, især 
transportsektoren. Landet har en betydelig 
forurening og et hurtigt voksende 
befolkningstryk – Egyptens befolkning vil nå op 
på 100 millioner i 2020 og forventes at nå over 
200 millioner inden århundredets udgang.  
De offentlige myndigheder optrapper indsatsen 
for at sørge for pålidelige og bæredygtige 
tjenester, som er effektive og CO

2
-frie. Landet 

sætter stor pris på Bankens tekniske og 
finansielle støtte på disse områder.

Alfredo Abad, chef for EIB's kontor i Cairo

Flere og flere byer får deres klimastrategier på plads og bliver bevidste om deres sårbarhed over for 
klimaforandringerne, så de bedre kan foreslå klimaorienterede projekter til finansiering. Samtidig 
opstår der innovation gennem nye former for projekter (f.eks. at integrere naturbaserede løsninger i 
byinvesteringer), nye forretningsmodeller (f.eks. at virksomheder tilbyder tjenesteydelser inden for 
cirkulær økonomi) og formidlere, som bliver mere interesseret i at strukturere faciliteter rettet mod 
klimaindsatsen. Den grønne pagt lægger stor vægt på renovering – i byerne kan vi forventet øget fokus 
på bygningsrenovering, f.eks. i socialt boligbyggeri. Den cirkulære økonomi og cirkulære byinitiativer er 
også i fremgang, og vi tror, at det kan øge genanvendelse, regenerering af forladte industrigrunde og 
grønne bygninger, som kan bidrage til klimaindsatsen og den miljømæssige bæredygtighed. Uden for 
EU kan vi også se, at byer og bynetværk øger deres fokus på planlægning af klimaindsatsen, og vi 
forventer at se en vækst i investeringer, der bidrager til klimaindsatsen i byerne gennem bæredygtig 
mobilitet, foranstaltninger, der øger byernes klimarobusthed, f.eks. beskyttelse mod oversvømmelser 
eller tørke, eller energieffektive bygninger. 

Gerry Muscat, afdelingschef for Byudvikling, direktoratet for projekter i EIB

Klimaforandringerne viser sig hovedsagelig 
ved mindre eller mere nedbør ud over de 
normale sæsonvariationer, så vandsektoren 
er en af de hårdest ramte. Sektoren har 
altid taget højde for klimavariationer, men 
de hydrologiske data er nu ved at ændre sig 
med længere tørre perioder og flere 
oversvømmelser. Der findes allerede 
smarte løsninger, f.eks. at dedikere jord til 
at give floden plads ved spidsbelastning 
eller at rense spildevand, så det kan 
genanvendes til kunstvanding. I lyset af 
den fortsatte urbanisering og presset på 
vores miljøsystemer kan vandsikkerheden 
kun garanteres ved at tage højde for 
ændringerne i det, som allerede er 
sektorens vigtigste designparameter: 
klimaet.

Thomas van Gilst, afdelingschef for 
Vandsikkerhed og modstandsdygtighed over for 
vand, direktoratet for projekter i EIB

For virksomheder i Spanien kan vi stadig se et vist 
potentiale for næsten energineutrale bygninger og 
investeringer i energieffektiv renovering fra 
ejendomsinvesteringsfonde. Vi ser også et vist potentiale 
for, at virksomheder finansierer fotovoltaiske anlæg til 
eget elforbrug (som følge af en lovændring i Spanien for 
nylig). Vi vil måske se flere investeringer i en ren vognpark 
fra busoperatører eller andre virksomheder med en 
vognpark. Det finansieringsinstrument, der primært er 
tale om for disse (hovedsagelig midcap) virksomheder, vil 
være seniorlån.

Martin Arnold, enhedschef i Virksomheder – Spanien, direktora-
tet for finansieringer i EIB
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KLIMAINDSATS PÅ RECEPT

Til gode idéer på sundhedsområdet er det ofte svært at rejse midler ud over 
den indledende forskning. Det problem gør EIB's investering noget ved.

K limaforandringerne kan forværre de problemer, som NGO'erne og forskerne kommer ud for i kam-
pen mod alvorlige sygdomme. Malaria er et godt eksempel. Højere temperaturer giver flere myg, 

så bioteknologiske virksomheder investerer i nye værktøjer til at forbygge og behandle malaria i Afrika.

I Afrika dør omkring 700 børn hver dag af malaria – en af de mest dødelige smitsomme sygdomme i 
Afrika. Forskning og udvikling vedrørende malaria mangler finansiering på 1,8-2,7 mia. EUR, hovedsage-
lig til opskalering af produkter. Dette underskud forværres af den voksende resistens mod insektmid-
lerne på myggenettene og mod nogle af de mest effektive medicinske behandlinger. 

"Ekstrem varme er direkte forbundet med en række sygdomme, herunder hjerte-kar-syg-
domme og luftvejssygdomme og astma," siger Felicitas Riedl, afdelingschef for Biovidenskab 
i EIB. "Temperaturstigningen er en konsekvens af klimaforandringerne og vil påvirke sund-
heden i samfundet mere og mere. Helt konkret påvirker klimaforandringerne de samfunds- 
og miljømæssige faktorer, der har afgørende betydning for sundheden – ren luft, sikkert 
drikkevand, tilstrækkelig mad og sikkert husly. Vores projekter sigter mod at håndtere virk-
ningerne af klimaforandringerne."

Der er mange lovende projekter fra biotek- og lægemiddelvirksomheder, som forsker i vacciner og 
andre biologiske metoder til forebyggelse af malaria. Disse opstartsprojekter har ofte svært ved at finde 
finansiering. Men de har modtaget støtte fra EU's malariafond i form af et investeringsinstrument på 
240 mio. EUR med deltagelse af EU, internationale organisationer, virksomheder og civilsamfundet. Fon-
den blev oprettet i 2014 af KENUP Foundation, en global organisation til fremme af innovation i Europa.

Den Europæiske Investeringsbank underskrev i 2019 en aftale om en investering på 111 mio. 
EUR i EU's malariafond. "Vi vil udfylde et hul på markedet og fremskynde nye løsninger, der er kritisk 
behov for i kampen mod malaria og for at beskytte folkesundheden globalt," siger Anna Lynch, sund-
hedsekspert i EIB.

Banken støtter også Gavi, en vaccinealliance, der arbejder på at øge immuniseringen mod 17 smit-
somme sygdomme i fattige lande. Hvert år er der flere millioner børn, som ikke får standardvacciner og 
dermed bliver sårbare over for sygdomme. Gavi har vaccineret over 760 millioner børn, siden den blev 
oprettet for 20 år siden. Den har til formål at mindske sundhedsvirkningerne af klimaforandringerne ved 
at gøre de lokalsamfund, der har størst risiko, mere modstandsdygtige. Den sigter mod at immunisere 
yderligere 300 millioner børn i verdens fattigste lande fra 2021 til 2025 og kan dermed redde over syv 
millioner liv.

Der er mange udfordringer forbundet med vaccinationsprogrammer i fattige lande, f.eks. at finde ud af, 
hvem der ikke er blevet vaccineret, at opbevare vaccinerne ved den rette temperatur under transport 
og at sikre, at de sundhedsarbejdere, der giver vaccinerne, er uddannet til det. Alle de lande, som Gavi 
støtter, betaler for en del af vaccinerne alt efter deres indkomst pr. indbygger. Den Europæiske Investe-
ringsbank støtter Gavis vaccinationsprogram med en garantifacilitet på 200 mio. USD. 
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Hospitaler holdes i gang

Hvad har klimaforandringer med hospitaler at gøre? Mere end man tror. På den ene side behandler 
hospitalerne patienter med sygdomme, der skyldes klimaforandringerne. På den anden side bidrager 
de til klimaforandringerne.

Klimakrisen påvirker både folkesundheden og den måde, vi yder sundheds-
pleje på. Hospitaler skal kunne modstå forstyrrelser af deres funktion og 
midlertidige evakueringer som følge af hedebølger, naturbrande, tørke og 
oversvømmelser. Læger og sygeplejersker over hele verden må forvente at 
skulle behandle nye sygdomme.

De fleste faciliteter til sundhedspleje er ikke klimavenlige. De producerer 
store mængder medicinsk affald og bruger masser af energi til ventilation, 
opvarmning, afkøling, belysning og maskiner. Nogle hospitaler er i gang 
med at reducere deres klimaaftryk.

Et stort hospital i Rijeka, Kroatien, er spredt over 60 gamle bygninger på tre 
lokaliteter fordelt over hele byen. Det medfører unødvendige ambulance-
ture i tæt trafik. Hospitalet betjener 600 000 indbyggere i og omkring 
Rijeka og flere hundrede tusinde turister.

I 2019 tog hospitalet det første spadestik til en ny og moderne bygning, som vil samle alle dets aktivite-
ter på ét sted. Projektet indebærer opgradering og bygning af de nyeste servicefaciliteter, herunder en 
kraftvarmeblok, et køkken og parkeringsområder. Den nye bygning forventes at bruge 40 % mindre el, 
50 % mindre gas og 30 % mindre vand. Nyfødte skal ikke længere transporteres mellem hospitalsfacili-
teter, der ligger 9 km fra hinanden. I stedet bliver de blot flyttet trygt og godt fra det ene rum til det 
andet. Hospitalet modtog et EIB-lån på 50 mio. EUR og rådgivning fra Det Europæiske Centrum for Inve-
steringsrådgivning i 2019.

Holistisk tilgang til investering

Normalt tænker vi på en afbalanceret kost og nye lægemidler, når vi vil forbedre vores sundhed. Vi tæn-
ker ikke umiddelbart på kvaliteten af verden omkring os. Den franske investeringsfond Eiffel Essentiel 
hjælper virksomheder inden for vedvarende energi, bæredygtigt landbrug – og sundhed.

Fonden yder langfristet vækstkapital med en løbetid på op til 15 år til innovative virksomheder. Fabrice 
Dumonteil, Eiffel Investment Groups administrerende direktør, siger, at innovative virksomheder, som 
forfølger ambitiøse industrielle investeringsprojekter, skal have tid til at vokse og udvikle sig. Fonden 
har planer om at støtte 20 virksomheder. De første potentielle investeringer omfatter en agrofødeva-
revirksomhed, der specialiserer sig i behandling af bestemte sygdomme.

Eiffel Essentiel rejser 200-250 mio. EUR i den første investeringsrunde, men målet er 400 mio. EUR. Den 
Europæiske Investeringsbank bidrager med 80 mio. EUR under Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer.

“ Hvert andet 
minut dør et barn  
af malaria Det er 

afgørende, at vi gør 
noget ved det. ”

Anna Lynch,  
sundhedsekspert i EIB

SUNDHED OG KLIMA
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APPETIT PÅ KLIMAINDSATS

V i kan ændre vores metoder til at dyrke eller tilberede fødevarer på mange forskellige måder af 
hensyn til klimaet. Disse ændringer kan kræve højteknologisk kunstig intelligens i avancerede 

restaurantkøkkener. Eller de kan blot indebære en ny måde at organisere små kaffefarme på i Amazonas' 
skove.

Et godt eksempel på et teknologisk klimatiltag er en anordning, der hedder Winnow Vision, som bru-
ger maskinelt syn og kunstig intelligens til at identificere den mad, der smides ud, og derefter genererer 
den en rapport, som restauranten kan bruge til at mindske madspild.

Winnow-systemet tager billeder af maden, når restauranten smider den ud. Ved hjælp af billederne træ-
ner maskinen sig selv i at genkende, hvad der bliver smidt ud, mere nøjagtigt, end mennesker kan.

"Erhvervskøkkener spilder 20-25 % af maden," siger Kevin Duffy, medstifter af Winnow. "Den kun-
stige intelligens i Winnow gør det så nemt og nøjagtigt at spore madspild, at systemet burde være stan-
dard i alle erhvervskøkkener."

Køkkener er ikke det eneste sted med madspild. Omkring en tredjedel af verdens fødevarer går til 
spilde. Ifølge FN giver ressourcerne til produktion af den mad, der går til spilde, en CO

2
-udledning på 

3,3 mia. tons.

Winnows første madspildprodukt var et manuelt værktøj, der hed Waste Monitor. Daglig rapportering 
med dette værktøj kan hjælpe køkkener med at træffe smartere beslutninger og spare op til halvdelen 
af den mad, der ellers ville gå til spilde. Virksomheden, hvis forskningsafdeling ligger i Cluj, Rumænien, 
fortæller, at dens andengenerationsprodukt, Winnow Vision, integrerer maskinelt syn og kunstig intel-
ligens for at spare endnu mere affald. Winnow Vision bliver smartere med tiden og vil i sidste ende være 
fuldt automatiseret, så det giver køkkener komplet nøjagtighed uden menneskelig indgriben.

"Det er maskinlæringsteknologi," siger Maria Lundqvist, økonom i EIB. "Jo mere man bruger det, jo mere 
effektivt bliver det."

Sidste år underskrev Winnow et lån på 7,5 mio. EUR med Den Europæiske Investeringsbank med henblik 
på at kunne ansætte flere medarbejdere og udvikle teknologien yderligere.

Restauranter og landbrug har opdaget, at kunstig intelligens og investerings-
fonde kan hjælpe dem med at gøre verden mere bæredygtig
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Investering i jordbeskyttelse

Fødevarer kan have et stort klimaaftryk. Det gælder også vores behandling af den jord, hvor fødeva-
rerne dyrkes.

Store områder af regnskoven i Amazonas er blevet ødelagt og ryddet til landbruget. Peru forsøger at 
vende denne tendens gennem uddannelse og investering. Målet er at genoprette 3,2 mio. hektar ned-
brudte arealer i landet.

Omkring 30 % af jordarealerne er nedbrudt på verdensbasis, ifølge FN, og omkring 12 mio. hektar 
produktiv jord – et areal ca. på størrelse med Grækenland – nedbrydes hvert år. Det sker, fordi menne-
sker udnytter jorden og ikke investerer nok i at beskytte den.

Et eksempel på de positive ændringer i Peru ses i den nordlige provins Uctubamba, hvor flere hundrede 
kaffefarmere er gået sammen om at rejse lån og få ekspertrådgivning, som kan hjælpe dem med at gen-
oprette nedbrudte arealer og gøre jorden mere produktiv. Et kooperativ i området lærte, hvordan man 
kan plante træer på nye måder, så de skygger for kaffeplanterne og på den måde regulerer temperatu-
ren i plantagerne, så udbyttet vokser, mens jorden stadig beskyttes.

Farmerne får bistand fra Ecotierra, en canadisk virksomhed, som udarbejder skovlandbrugsprojekter 
over hele verden. Den Europæiske Investeringsbank hjalp Ecotierra ved at investere i Land Degrada-
tion Neutrality Fund, et investeringsinstrument, der er oprettet af FN og forvaltes af den franske inve-
steringsforvalter Mirova med det formål at redde skadede jordarealer over hele verden.

Den Europæiske Investeringsbank aftalte i 2019 at investere op til 45 mio. USD i Land Degradation Neu-
trality Fund, mens den luxembourgske regering gav tilsagn om 5 mio. EUR. Fonden har rejst halvdelen 
af de 300 mio. USD, der er målet.

Martin Berg, chef for miljø- og klimafinansieringspolitik i EIB, siger, at investeringerne fra EIB og Luxem-
bourg spillede en stor rolle i at gøre fonden til en succes og tiltrække private investorer. "Det gjorde fon-
den meget mere attraktiv for forsigtige investorer," siger han.

“ Det er maskinlæringsteknologi.  
Jo mere man bruger det, jo mere  

effektivt bliver det. ”
Maria Lundqvist, økonom i EIB

KUNSTIG INTELLIGENS I KØKKENET
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GODE BAKTERIER OG 
MOZZARELLA MED LANGE 
TRÅDE

U den afgrødebeskyttelse, herunder pesticider, ville over halvdelen af verdens afgrøder gå til på 
grund af insekter, sygdomme og ukrudt. EU-direktivet om bæredygtig brug af pesticider fremmer 

integreret bekæmpelse af skadegørere og går ind for alternative metoder til bekæmpelse af skadegø-
rere for at minimere den mængde syntetiske pesticider og gødning, der er behov for, for at opretholde 
produktiviteten i landbruget.

Det betyder, at landbrugerne altid er på udkig efter effektive alternativer til de sædvanlige pesticider. 
Chr. Hansen har udviklet biologiske bekæmpelsesmidler og biostimulerende løsninger, der fremmer 
planternes naturlige forsvarsmekanismer, forstærker rodsystemerne og gør afgrøderne modstandsdyg-
tige over for udefrakommende stress, f.eks. tørke og skadegørere. Behandling med produkter, der er 
udviklet af den danske virksomhed, kan øge høstudbyttet med op til 10 %. "Vi bruger gode bakterier i 
stedet for kemikalier," siger Camilla Lercke, Chr. Hansens pressechef. "Det giver et mindre kemisk fodaf-
tryk fra landbrugsøkosystemet på jorden og grundvandet."

Inden for de sidste fem år er der udviklet biobeskyttelsesløsninger for afgrøder. De har 
potentialet til at ruske grundigt op i landbruget ved at mindske behovet for kemikalier. De 
kan også mindske madspild, som til gengæld mindsker udledningen af drivhusgasser fra landbrugspro-
duktionen. For eksempel har Chr. Hansen indført "gode bakterier" i kulturer, der holder mejeriprodukter 
friske længere, med 30 % mindre spild af yoghurt til følge. I lyset af, at 70 % af al salat går til spilde, for-
længer virksomhedens bakterier salatens holdbarhed med fem dage.

Chr. Hansen har udviklet bioløsninger til sukkerrør, majs og sojabønner samt til vin- og ølbranchen. Virk-
somheden producerer også fodertilskud med gode bakterier, eller probiotika, for at fremme dyresund-
heden. "Ligesom yoghurt bidrager de til et sundere tarmsystem," siger Camilla Lercke. "Probiotika til dyr 
sikrer en mere naturlig funktion, så der er mindre behov for antibiotika."

Innovation til stor efterspørgsel

Landbruget er under enormt pres for at producere flere – og sundere – fødevarer og samtidig 
mindske miljøbelastningen. Verdens befolkning forventes at nå op på 9,8 mio. inden udgangen af 
2050, og fødevareproduktionen skal øges med mindst 30 % for at opfylde fremtidens behov. Det er 
nødvendigt at finde den hårfine balance mellem at bevare verdens tilbageværende naturressourcer og 
at gøre tilstrækkelige kvalitetsfødevarer tilgængelige til en overkommelig pris.

Landbruget bruger innovation for at opfylde disse krav. Fremskridt inden for planteavl, syntetisk 
gødning og pesticider dannede rammen om en stabil og pålidelig fødevareproduktion. Landbrugssek-

Landbrugssektoren vil opleve en stor efterspørgsel efter øget produktion. 
Hvordan håndterer man det – og beskytter miljøet samtidig?
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toren forsøger nu at erstatte en del af eller alle disse redskaber gennem synergi med eksisterende natur-
systemer, biobaseret bekæmpelse af skadegørere og midler til fremme af plantesundheden.

Forskere på landbrugsområdet udvikler også digitale platforme, som tilbyder landbrugerne de bedste 
priser på foder, gødning og udstyr, hvor udledningen fra landbrug bliver til ren biogas, eller der produ-
ceres mozzarella af mælk fra køer fodret med græs. I 2019 underskrev EIB et lån på 120 mio. EUR til at 
støtte Chr. Hansens forskning og udvikling. I dette innovationsklima arbejder virksomhederne også 
hårdt på at få de nye muligheder til at betale sig forretningsmæssigt.

Det digitale kooperativ

I Frankrig og i størstedelen af Vesteuropa har landbrugerne traditionelt solgt det, de producerede, til det 
lokale kooperativ, som til gengæld har solgt dem alt det, de skulle bruge til landbrugsproduktionen, 
f.eks. gødning, såsæd og pesticider. Sælgere tog imod landbrugernes ordrer, og varerne blev leveret til 
den nærmeste kornsilo, som ofte var forbundet med distributionslagre. Disse opsamlingspunkter var 
midtpunktet i det lokale landbrugssamfund.

Efterhånden fusionerede kooperativerne og blev større. I sidste ende mistede de deres fleksibilitet, 
effektivitet og lydhørhed over for landbrugernes behov. En ny generation af landbrugere, som er mere 
digitalt orienteret og mindre loyal over for andelstanken, er på udkig efter alternativer – som ofte vil 
være en digital markedsplads.

"Landbrugerne er ved at blive ekstremt digitaliserede," siger Antoine Pajot, ingeniør i Agroindustri og 
udvikling af landdistrikterne i EIB. "I dag har de en smartphone og vil se priserne med det samme. De 
går efter at købe til den bedste pris på det bedste tidspunkt."

Et Frankrigs største kooperativer, InVivo Group, har sin egen digitale platform, som imødekommer 
landbrugernes behov , så de kan købe produkter og materialer online og sammenligne priser effektivt. 
Platformen vil være tilgængelig for de fleste af Invivo-kooperativets medlemmer. Strategien er at 
beskytte kooperativets markedsandel mod de store teknologivirksomheder som Alibaba og Amazon, 
som langsomt er ved at æde sig ind på markedet for landbrugsforsyninger i andre dele af verden, og 
nye digitale platforme som Agrileader og Agriconomie, som allerede udfordrer kooperativernes domi-
nerende stilling. 

Den Europæiske Investeringsbank yder finansiering på 37,5 mio. EUR til Invivos projekt til 75 mio. til at få 
den digitale platform Aladin.farm og bedriftsforvaltningssoftwaren op at stå. Lånet er muligt i kraft af 

“ Landbrugerne er ved at blive ekstremt digitaliserede. ”
Antoine Pajot, ingeniør i Agroindustri og udvikling af landdistrikterne i EIB

LANDBRUG OG KLIMA



40 2019 AKTIVITETSBERETNING

en garanti fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer. Fordelen ved Aladin er, at den allerede 
har et distributionsnet med lagre inden for en radius på 10 km fra alle bedrifterne i kooperativet. Med 
det stærke samarbejde med landbrugerne og rådgivningsbistanden oveni kan Aladin levere skrædder-
syede tilbud til kooperativets medlemmer. Invivos strategi er med Antoine Pajots ord at "føre landbru-
gerne ind i den digitaliserede verden og samtidig bevare markedsandelen og foreslå nye digitale tjene-
ster som blogs eller rådgivning." 

Invivos digitale datterselskab, SMAG, tilbyder de cloudbaserede softwareprodukter Agreo og Atland. 
Softwareprodukterne hjælper landbrugerne med at spore data om dyrkning af afgrøder, husdyravl og 
vinproduktion, så de bedre kan opfylde lovreglerne og miljøstandarderne. SMAG-projektet går ud på at 
øge softwarens IT-mobilitet og give mulighed for udvinding og udnyttelse af data, så landbrugerne har 
et bedre beslutningsgrundlag.

Invivos projekter er en del af den tredje grønne revolution, brugen af avanceret teknologi 
som kunstig intelligens, robotter, block chain og højtydende computerfunktioner til at for-
vandle landbruget og gøre det betydeligt mere effektivt og bæredygtigt. Denne revolution er særligt 
vigtig for den europæiske landbrugssektor, en af verdens førende fødevareproducenter og en væsentlig 
arbejdsgiver.

Lavere udledning, højere indtægter 

De europæiske landbrugere er klemt af den intensive internationale konkurrence om råvarerne. De skal 
tilpasse sig klimaforandringerne og i Europa den lavere direkte støtte. De kompenserer ved at øge deres 
indtægter med nye produkter med en højere avance eller anden virksomhed, der slet ikke har noget at 
gøre med fødevareproduktion.

"Hver eneste landbruger tænker hele tiden på, hvordan han kan opretholde og/eller øge sine indtægter 
ved at diversificere," siger Sebastien Collot, ekspert i bioøkonomi i EIB. "Der er behov for at skifte den 
nuværende model, som er baseret på råvareproduktion, ud med en mere bæredygtig model."

Biogas er et eksempel på en alternativ indtægtskilde. I biogasanlæg bliver organisk affald, f.eks. gød-
ning, planter og biprodukter fra fødevareproduktion og endda slam omdannet til biogødning og bio-
metangas til ren energi. Biometan kan indføres i elnettet eller bruges på bedriften til at give strøm til 
eller opvarme drivhuse til grøntsager eller frugt. Biogasanlæg bidrager til dekarbonisering og energisik-
kerhed, støtter landbrugsindtægterne, fremmer regionsudviklingen og udviklingen af landdistrikterne 
samt bidrager til jobskabelsen. De gør det også nemmere for bedrifterne at opveje deres egen udled-
ning. I Europa tegner landbruget sig for 9,58 % af al udledning af drivhusgasser fra menneskelig 
aktivitet. 

Biogasanlæg er dog dyre. De kræver en investering på 2-10 mio. EUR, og de fleste anlæg ejes af aktiesel-
skaber med deltagelse af flere bedrifter. Investeringens omfang og art gør det især risikabelt for land-
brugerne. "Vi taler om en investering, der er lige stå stor som eller større end værdien af 
bedriften," siger Sebastien Collot. Biogasanlæg kræver også konstant overvågning og har en ind-

“ Hver eneste landbruger tænker hele tiden på, 
hvordan han kan opretholde og/eller øge sine 
indtægter ved at diversificere. ”
Sebastien Collot, ekspert i bioøkonomi i EIB

https://sorry.ec.europa.eu
https://sorry.ec.europa.eu
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“ Vores landbrugere er meget miljøbevidste. ”
Ray O'Connell, koncernøkonomidirektør hos Carbery

bygget driftsrisiko. "Biogasprojekter kræver overvågning døgnet rundt af de biologiske og kemiske 
processer."

For at hjælpe landbrugerne i gang med biogas eller andre klimainitiativer, f.eks. at installere solcellean-
læg, investerer Den Europæiske Investeringsbank i to kreditfaciliteter ydet af Credit Agricole i Frankrig: 
et program på 75 mio. EUR rettet mod landbrugere under 41 år, og et andet program på 200 mio. EUR 
til støtte for klimaprojekter og bioøkonomiske projekter.

Mozzarella med lange tråde  

Køerne ude på landet i Irland er aldrig før nået så vidt ud i verden.

Det irske mejerikooperativ Carbery er med over 1 200 medlemmer Irlands største producent af naturlig 
cheddarost. Da Carbery eksporterede over 60 % af sin osteproduktion til Storbritannien, var virksomhe-
den nødt til at sadle om i skyggen af brexit. Virksomheden besluttede at udvide sit ostesortiment med 
en ny produktionslinje for mozzarella til pizzaer rettet mod det asiatiske marked. Et lån på 35 mio. EUR, 
som EIB underskrev i 2019, er et stort skridt på vejen.

"Mozzarella er et af de hurtigst voksende ostemarkeder i verden," siger Ray O'Connell, Carberys koncern-
økonomidirektør. "Vi kiggede grundigt på vores muligheder, og mozzarella passede fint ind hos os."

Kineserne kan godt lide, at deres mozzarella trækker lange tråde – mindst 50 cm. De har konkurrencer, 
hvor "de trækker tråde, og sejrherrerne deler billeder på de sociale medier," siger Ray O'Connell. Carbery 
udvikler sin mozzarella til at blive så langtrådet.

Og med bæredygtighed for øje. "Vores landbrugere er meget miljøbevidste og har stor fokus på bære-
dygtighed ud fra både et økologisk og et økonomisk synspunkt," siger Ray O'Connell. "Carbery arbejder 
hele tiden sammen med sine medlemmer ude på bedrifterne om at udvikle de bedste metoder til at 
mindske CO

2
-aftrykket yderligere."

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190035
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20190036
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Vi ved noget om omstillinger, om at bistå 
regioner med omstilling. Vi skruer op for 
indsatsen. I kraft af Fonden for Retfærdig 
Omstilling kommer vi ind der, hvor det 
handler om at omsætte byers eller regioners 
omstillingsplaner til investeringsprogrammer. 
Her er der en klar rolle for Den Europæiske 
Investeringsbank, Det Europæiske Centrum 
for Investeringsrådgivning og vores direktorat 
for projekter med hensyn til at rådgive 
regionerne om, hvordan de kan støtte dette 
med investeringer – ud fra deres 
omstillingsplan og -strategi.

Leonard Reinard, afdelingschef for 
Regionaludvikling, direktoratet for projekter i EIB

I de regioner, som skal tage større skridt end de 
fleste andre, vil vi støtte befolkningen og 
virksomhederne med en målrettet mekanisme for 
retfærdig omstilling… Med dette for øje fungerer 
Den Europæiske Investeringsbank som en pålidelig 
partner.

Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen

Vi vil fokusere på at bistå lande med deres 
omstilling til en CO

2
-fattig økonomi og 

samtidig sikre en vedvarende økonomisk 
udvikling i samhørighedsregionerne. Med 
hjælp fra Invest EU og Fonden for Retfærdig 
Omstilling forventer vi at stille attraktiv 
finansiering til rådighed for de regioner, der er 
påvirket mest af omstillingen, og herved bistå 
dem med at håndtere den sociale dimension. 
Vi vil identificere klimaforkæmpere og støtte 
dem med rådgivning og finansiering. 

Anita Fuerstenberg-Lucius, direktør  
for Central- og Sydøsteuropa, direktoratet  
for finansieringer i EIB

Klimaet er menneskehedens respirator. Bankens 
klimaindsats vedrørende have, vand og 
bioøkonomi samt udvikling af vores habitater i 
byer og regioner sigter mod at bevare denne 
respirator – og give os alle sammen en bedre 
livskvalitet. Det er jo de grundlæggende ting i 
livet. For at gøre byerne mere bæredygtige har 
vi planer om at støtte udviklingen af grønt 
byggeri og implementere en integreret 
klimaindsats i Europa og i resten af verden. Med 
de større territoriale briller på vil vi være særligt 
opmærksomme på de regioner, som hidtil har 
været mest afhængige af fossile brændsler med 
hensyn til arbejdspladser og erhvervsaktivitet. 
Inden for vandsektoren forventer jeg stærk 
fokus på klimatilpasning, især i sammenhæng 
med den voksende vandmangel, samt 
kystbeskyttelse. Inden for landbrugssektoren 
ser vi også et stort potentiale for at udvide 
støtten til miljømæssig bæredygtighed og 
klimainvesteringer. Det er især relevant for 
kreditlinjer, der ydes gennem vores finansielle 
formidlere til små og mellemstore 
virksomheder, herunder landbrug. 

Werner Schmidt, direktør for Miljø og bæredygtig 
territorial udvikling i EIB

DEN GRØNNE TRÅD

Efterhånden som økonomien bliver grøn og ren, vil Den Europæiske Investe-
ringsbank sikre, at ingen kommer bagud

STEMMER FRA SOCIALOMRÅDET
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I løbet af de sidste fem år er over 180 store 
investeringer blevet godkendt til 
finansiering med JASPERS-støtte med et 
samlet investeringsbeløb på 58 mia. EUR og 
EU-tilskud på 31 mia. EUR. Halvdelen af 
investeringerne bidrog til klimaindsatsen, 
og over 20 % var direkte afsat til klimaet.  
Vi vil fortsætte og styrke vores arbejde med 
at bistå regioner i EU med deres 
klimaambitioner. Vi yder rådgivning, som 
fremmer planlægningsbaserede og 
integrerede strategier, programmer og 
pipelines for projekter, f.eks. inden for 
regioner med kul og regioner omfattet af 
den retfærdige omstilling. Vi forventer, at 
vores arbejde bliver endnu mere forankret 
på lokalt plan for at fremme 
sammenhængende og integrerede klima- 
og omstillingsprojekter. Med henblik på at 
skabe værdi for befolkningen og fremme et 
grønnere EU vil sektorer som uddannelse, 
forskning og innovation også spille en 
central rolle (herunder innovative løsninger 
som cirkulær økonomi og social innovation). 
Vi vil tilpasse vores arbejdsmetoder, så vi 
bedst muligt kan støtte EU's og Bankens 
klimamål lokalt.

Eugenia Kazamaki Ottersten, afdelingschef for 
JASPERS Intelligent udvikling i EIB

Omstillingen til en CO
2
-fattig, klimarobust 

udvikling i Marokko – som i andre 
Middelhavslande – er en kæmpe institutionel 
og finansiel udfordring. Det kræver, at det 
overordnede lovsystem bliver mere 
klimavenligt med mobilisering af finansielle 
ressourcer og en betydelig støtte til at styrke 
den tekniske kapacitet. I tråd med Europa-
Kommissionen vil EIB styrke den tekniske 
dialog med de lokale myndigheder og 
iværksætte en handlingsplan for at 
videregive bedste praksis og knowhow inden 
for grøn finansiering, som udvikles i vores 
aftaler i Europa. Det er vigtigt at bruge EU's 
politiske støtte som løftestang for vores 
investeringer for at sikre fuld samhørighed i 
gennemførelsen af den europæiske grønne 
pagt uden for EU.

Anna Barone, chef for EIB's kontor i Marokko

Vi har planer om målrettet støtte til flere forskellige branchers grønne omstilling/
energiomstilling gennem formidlet udlån. De kommercielle banker indfører 
produkter til støtte for investeringer fra virksomheder i sektorer, som bliver 
væsentligt påvirket af den grønne omstilling/energiomstillingen, f.eks. 
bilindustrien, stålindustrien og plastindustrien. Vi ser også en stigende tendens til 
digitalisering – især i landbruget – som har en direkte indvirkning på afbødningen 
af klimaforandringerne. Vi kigger efter muligheder inden for vedvarende energi og 
energieffektivitet, som potentielt kan indebære øget (tilstrækkeligt afbødet) 
risikotagning.

Miguel Morgado, direktør for Adriaterhavsområdet, direktoratet for finansieringer i EIB
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I LY FOR KLIMAET

E n bolig er et basalt behov, men mange europæere kan ikke finde en passende bolig til en overkom-
melig pris. Det er naturligvis et socialt problem. Det bidrager overraskende nok også til den globale 

opvarmning.

Manglen på gode, energieffektive boliger i Europa er særligt alvorlig i mange byområder, hvor 70 % af 
befolkningen bor. Det går ud over livskvaliteten for mange mennesker, som kun har råd til at bo langt 
væk fra deres arbejdsplads. Og det går ud over klimaet, når de pendler over store afstande i bil og bru-
ger mere fossilt brændsel. I byerne handler det også om energiforbrug. Boliger og bygninger, især de 
gamle og utætte af slagsen, er nogle af de største energislugere.

Store skridt for boliger og energi

Manglen på gode boliger øger den sociale kløft i lokalsamfundene i Europa. Det giver problemer med 
folkesundheden, den offentlige sikkerhed, mangel på arbejdstagere centrale steder og ineffektive 
arbejdsmarkeder. I Irland er der f.eks. tusindvis af mennesker på venteliste til en bedre bolig. I Frankrig 
er det svært for sygeplejersker at finde en bolig, de har råd til, i det centrale Paris.

Udfordringen med boliger og energi er enorm. Næsten halvdelen af alle boliger i Europa er opført før 
1970, hvor der ikke blev taget hensyn til energiforbruget ved valg af materialer, standarder og teknikker. 
Europa-Kommissionen anslår, at 75 % af bygningerne og boligerne skal gøres mere energieffektive for 
at opfylde Europas klimamål.

"At sikre boliger til befolkningen er det vigtigste i vores projekter vedrørende socialt boligbyggeri, og 
hvis det kan ske på en energieffektiv måde, er det en stor fordel," siger Gerry Muscat, chef for Byudvik-
ling i EIB. "Mange af de boligprojekter, vi er involveret i, hjælper mennesker og klimaet."

Selv noget så simpelt som at udskifte pærer gør en stor forskel. Et østrigsk belysningsfirma, Zumtobel 
Group, forsker grundigt i, hvordan belysning kan blive mere effektiv og styring af belysningen kan 
sikre, at belysningen kun aktiveres, når der er behov for det. I begyndelsen af 2019 godkendte Den Euro-
pæiske Investeringsbank den anden del af to lån på 40 mio. EUR til at udvide virksomhedens forskning 
i, hvordan belysning i højere grad kan digitaliseres.

Voksende byer, mangel på lejeboliger

I Sverige og Polen vokser efterspørgslen efter billige boliger voldsomt i takt med, at de mellemstore 
byer vokser. Sverige håndterer problemet ved at bygge tusindvis af billige lejeboliger. I september 2019 
godkendte Den Europæiske Investeringsbank et lån på næsten 300 mio. EUR til støtte for de svenske 
planer om næsten nulenergi, som anvender de højeste standarder for energieffektivitet.

For dem, der ikke har råd til at bo tæt på deres arbejde, går det ud over livs-
kvaliteten. Det går også ud over klimaet. Her er en række projekter med sigte 
på at undgå pendling over store afstande, som udleder en masse CO

2
 og 

usunde forurenende stoffer.
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I Poznan, en by i det centrale Polen, kan mange indbyggere ikke få en billig bolig med støtte fra kom-
munen, fordi deres indkomst er for høj, men de kan heller ikke købe en bolig på det almindelige mar-
ked, fordi de har en lav kreditvurdering. Bystyret og et lokalt boligselskab har iværksat et projekt for 
disse indbyggere, som også omfatter en vuggestue, en børnehave, en legeplads og parkeringspladser 
for handicappede. Målet er at bygge over 1 000 lejligheder i dette nye kvarter. Den Europæiske Investe-
ringsbank underskrev et lån på 34 mio. EUR til projektet.

"Vores mål er at gøre Poznan til et attraktivt sted, hvor mennesker i alle indkomstgrupper bor, nemt kan 
pendle og nyder godt af en række kommunale ydelser, et moderne og økologisk sted," siger Grzegorz 
Ganowicz, formand for kommunalbestyrelsen.

Banken underskrev også en aftale på 19 mio. EUR i 2019 i Polen med BNP Paribas Bank Polska med 
sigte på energiforbedring i eksisterende boliger. Den polske bank vil bruge pengene til at yde lån til 
landbrugere og boligejere til installation af solcelleanlæg. Pengene vil også gå til boligforeninger til for-
bedring af energieffektiviteten.

I Frankrig er det især de unge arbejdstagere, der har svært ved at finde en bolig, de kan betale. Landet 
løser problemet ved at bygge boliger til borgere, som ikke kan få boligstøtte, og som heller ikke har råd 
til en ordentlig bolig. Banken har investeret i alt 1,3 mia. EUR i projekter om billige boliger i Frankrig, dvs. 
opførelse af omkring 27 800 boliger.

Stor efterspørgsel efter nye boliger i Afrika

Ligesom alt andet, Banken gør, er dens arbejde med sociale og billige boliger heller ikke begrænset til 
Europa. I Afrika og rundt omkring i hele verden bidrager EIB-projekter til at bygge bedre boliger – og 
mindske energiforbruget. Det er vigtigt, fordi Afrikas byer vil komme til at huse yderligere 765 millioner 
indbyggere inden udgangen af 2055, og det vil skabe en stor efterspørgsel efter billige boliger.

Den Europæiske Investeringsbank bidrager med næsten 20 mio. USD til en række projekter, som handler 
om billige og grønne boliger i Namibia og Botswana. Disse boliger forventes at reducere vand- og elfor-
bruget med 20 %.

"Vores endelige mål er at tilbyde en god livskvalitet til en gruppe mennesker, som ikke har været særligt 
privilegerede," siger Cathal Conaty, administrerende direktør for International Housing Solutions II, 
en fond, som med støtte fra EIB rejser midler til boligprojekter i Namibia og Botswana.

SOCIALT BOLIGBYGGERI

“ Mange af de boligprojekter, vi er involveret i,  
hjælper mennesker og klimaet. ”

Gerry Muscat, afdelingschef for Byudvikling i EIB
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SAMHØRIGHED OG 
KREATIVITET

N år man i hverdagen kæmper for at holde et gammelt fjernvarmesystem kørende, er det svært at 
lægge planer, som også respekterer den nye udvikling i EU's energipolitik. Det fik byen Oradea i 

det vestlige Rumænien til at henvende sig til en særlig enhed i Den Europæiske Investeringsbank og 
søge hjælp med omstillingen til renere energi. "Det er svært at se skoven for bare træer," siger Ioan Mag-
hiar, planlægningschef for Oradea Kommune. "Vi var nødt til at finde en kreativ løsning på et højere 
niveau."

I 2019 fremlagde Bankens støtteenhed for projektrådgivning en otte måneders undersøgelse, som Ora-
dea allerede er i gang med at gennemføre – med positive konsekvenser for byens økonomi og klima-
indsats. Med nye energikilder og de effektivitetsforanstaltninger, som Banken anbefalede, vil fjernvar-
mesystemet i Oradea mindske CO2-udledningen med 44 % inden 2050. Desuden kan Oradea 
ophøre med at yde tilskud til varmeanlæggets private operatør om 10 år. "Det er noget, der batter på 
det lokale budget," siger Emmanuel Morel, seniormiljøekspert i EIB med kontor i Bukarest.

Projektet er en del af en lang tradition med EIB-udlån, som sikrer, at Europas fattigere regioner får en fair 
chance for velstand. Fra 2014 til 2019 ydede EU's bank finansiering på over 100 mia. EUR i 
samhørighedsregionerne.

Nu hvor EU har et mål om at dekarbonisere kontinentet inden udgangen af 2050, er der et nyt og 
hastende element i Bankens samhørighedsinvesteringer i kraft af Europa-Kommissionens mekanisme 
for retfærdig omstilling, der indgår i den europæiske grønne pagt. Den Europæiske Investerings-
bank vil spille en afgørende rolle i mekanismen, som sikrer, at regionale økonomier og bran-
cher, der er afhængige af fossile brændsler, ikke kommer bagud i omstillingen til lavere 
CO2-udledning. "Den retfærdige omstilling er en udvidelse af et område, hvor EIB allerede har stor 
ekspertise," siger Leonard Reinard, afdelingschef for Regionaludvikling i EIB. "Hver enkelt by eller region 
vil have sin egen omstilling. Der er ikke nogen standardmodel. Hver enkelt region skal udarbejde sin 
egen skræddersyede og lokalt baserede omstillingsplan, og Banken vil hjælpe med at omsætte den til 
konkrete investeringsplaner og projekter."

Støtteenheden for projektrådgivning har hjulpet Oradea og to andre rumænske byer med at bringe 
deres fjernvarmesystemer frem mod en renere og mere effektiv fremtid. Oradea er allerede i gang med 
at teste geotermisk varme fra vand 2 km nede i undergrunden, som står for 7 % af energien til byens 
fjernvarmesystem. Fjernvarmen sørger for varme og varmt vand til 70 % af byens 200 000 indbyggere. 
"Uden EIB ville det have været meget sværere at forstå, hvad der sker på europæisk plan," siger Ioan 
Maghiar.

Systemet fungerer mere og mere pålideligt, og dermed kan Oradea bedre tiltrække indbyggere og virk-
somheder. "En by, der tager denne udfordring op, har fundet byplanlægningens hellige gral," siger 
Sebastian Hyzyk, chef for EIB-enheden. "En sådan by gør sig attraktiv for borgerne, og det er borgerne, 

En lang tradition for investering inden for samhørighedsområdet i de fatti-
gere regioner i Europa er grundlaget for EIB's rolle i Europa-Kommissionens 
mekanisme for retfærdig omstilling
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der er kilden til viden og vækst nu til dags." I 2020 er enheden med i tilsvarende projekter for fire andre 
rumænske byer som led i dens syvårige rådgivningsprogram til 70 mio. EUR.

Godt for Europa

I mineralmineområdet omkring Bulgariens næststørste by Plovdiv har KCM længe raffineret metaller, 
især zink og bly. Virksomhedens fremstillingsproces er blevet moderniseret med henblik på mere effek-
tiv udnyttelse af ressourcerne, et bedre arbejdsmiljø for de 1 500 medarbejdere og opfyldelse af frem-
tidens strengere miljølovkrav for den metallurgiske industri.

EIB støttede KCM med et lån på 65 mio. EUR i 2019 for at hjælpe virksomheden med at modernisere sine 
processer og øge brugen af "sekundære materialer" – zink og bly fra genanvendte materialer som bat-
terier, ovnstøv og oxider. KCM's nye anlæg giver en mere automatisk og mere miljøvenlig produktion af 
zink og bly og en større genanvendelseskapacitet. "Det er godt for Europa, fordi projektet viser, hvordan 
metallurgi bør være i det 21. århundrede," siger Ivan Dobrev, KCM's direktør. "Lånet giver os mulighed 
for at øge værdien af vores teknologi ved at opskalere den."

Lånet får støtte fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, da det støtter en innovativ 
virksomhed, som er den eneste producent af zink og bly i Central- og Sydøsteuropa. "Disse 
materialer er afgørende for andre brancher i regionen, f.eks. bilindustrien og byggeriet," siger Venera 
Gandzhova, den EIB-medarbejder, der har arbejdet med lånet til projektet. Der vil også være en række 
fordele for miljøet. "Projektet følger sektorens tendens til at bruge flere genanvendte materialer, som 
forarbejdes ved hjælp af meget energi- og ressourceeffektiv teknologi," siger Liesbet Goovaerts, inge-
niør i EIB. "Så det er i overensstemmelse med Parisaftalen."

En retfærdig omstilling for miljø og mennesker

Den retfærdige omstilling handler ikke kun om forretning. Den har en vigtig social dimension. Det illu-
streres af et EIB-projekt, som blev underskrevet i 2019, om finansiering af genopretning og energireno-
vering af 9 600 sociale boliger i den tidligere minedriftsregion Nord-Pas-de-Calais i det nordlige Frank-
rig. Lånet på 153 mio. EUR bidrager til klimaindsatsen ved at mindske energiforbruget for 
22 457 modtagere. Det giver også en årlig besparelse på energiregningen på 1 200 EUR for hver enkelt 
husholdning.

Lånet er en del af et projekt til 765,2 mio. EUR, som et lokalt socialt boligselskab, Maisons & Cités, står for. 
"Det handler ikke kun om at bygge huse, som er bedre at bo i eller gode for miljøet," siger Souad Farsi, 
ingeniør i EIB. "Det er både for miljøet og for menneskene." Og det er retfærdig omstilling i en 
nøddeskal.

“ En by, der tager denne udfordring op,  
har fundet byplanlægningens hellige gral. ”

Sebastian Hyzyk, chef for støtteenheden for projektrådgivning i EIB

EN RETFÆRDIG OMSTILLING
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B anken udstedte obligatio-
ner i 17 valutaer, hovedsage-

lig i kernevalutaerne EUR, USD og 
GBP. Spredningen på kilder og løbe-
tider gør Bankens finansieringsstra-
tegi fleksibel. Takket være sprednin-
gen på mange valutaer kan EIB også 
foretage udbetalinger i visse lokale 
valutaer.

HVOR MIDLERNE KOMMER FRA

Den Europæiske Investeringsbank, som er verdens største multilaterale lånta-
ger og långiver, rejste 50,3 mia. EUR på de internationale kapitalmarkeder i 
2019. Bankens udstedelser når ud til investorer, som måske ikke normalt ville 
investere i Europa, men som indirekte bidrager til europæiske projekter ved 
at investere i EIB's obligationer.

UDSTEDELSE EFTER VALUTA

EUR USD

NORD-,  
SYD- OG  
MELLEMAMERIKA

12 %12 % 10 %

45,10 % 27,52 %
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GBP ANDRE

MELLEMØSTEN OG AFRIKA

1 %1 % 2 %

EUROPA

70 %66 % 67 %
ASIEN

17 %21 % 21 %

på de internationale kapitalmarkeder i 2019
50,3 mia. EUR 

EIB rejste 

27,52 % 12,27 % 14,68 %

20192017 2018
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E IB er et EU-organ, som står til ansvar over for medlemsstaterne, og en bank, som følger bedste prak-
sis med hensyn til beslutningstagning, ledelse og kontrolprocedurer. Styrelsesrådet bestod i 2019 

af ministre fra hver af de daværende 28 medlemsstater, sædvanligvis finansministrene. Antallet af med-
lemsstater faldt til 27, da Det Forenede Kongerige udtrådte af EU den 1. februar 2020. Styrelsesrådet 
opstiller retningslinjer for Bankens kreditpolitik og godkender årsregnskabet. Det træffer beslutning om 
kapitalforhøjelser og om Bankens deltagelse i finansieringer uden for EU. Desuden udnævner det med-
lemmerne af bestyrelsen, direktionen og revisionsudvalget. 

Bestyrelsen træffer afgørelse vedrørende lån, låntagningsprogrammer og andre finansieringsanlig-
gender. Den holder møde 10 gange om året for at sikre, at Bankens drift er i overensstemmelse med 
EU-traktaterne, Bankens egne vedtægter samt styrelsesrådets almindelige retningslinjer. Fra den 
1. februar 2020 består bestyrelsen af 28 medlemmer, idet de enkelte medlemsstater og Europa-Kommis-
sionen udpeger et medlem hver. Desuden er der 31 suppleanter. Med henblik på at øge bestyrelsens 
faglige ekspertise kan bestyrelsen ved selvsupplering desuden udvides med seks eksperter, der delta-
ger i bestyrelsens møder som rådgivere uden stemmeret. Medmindre andet er fastsat i vedtægterne, 
træffes beslutninger med et flertal, der repræsenterer mindst 50 % af medlemsstaternes tegnede kapi-
tal samt mindst en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer. EIB's formand er ligeledes formand 
for bestyrelsen uden stemmeret. 

Direktionen er Bankens interne besluttende organ. Den fører tilsyn med Bankens løbende forretnin-
ger, ligesom den forbereder og drager omsorg for udførelsen af bestyrelsens beslutninger. Den holder 
møde en gang om ugen. Den arbejder under formandens ledelse og bestyrelsens kontrol. De øvrige 
otte medlemmer er EIB's næstformænd. Medlemmerne udnævnes for et tidsrum af op til seks år, der kan 
fornys, og er kun ansvarlige over for Banken.

Desuden har Banken et uafhængigt Revisionsudvalg, der er direkte ansvarligt over for styrelsesrådet. 
Det er ansvarligt for revisionen af Bankens regnskaber og efterprøver, om aktiviteterne er i overensstem-
melse med bedste bankpraksis. Revisionsudvalgets erklæring forelægges styrelsesrådet sammen med 
bestyrelsens årsberetning. Udvalget består af seks medlemmer, der udnævnes for et tidsrum af seks 
regnskabsår i træk, som ikke kan fornys.

LEDELSE

Erstatning af Det Forenede Kongeriges kapital

Styrelsesrådet for EIB vedtog enstemmigt i 2019, at Det Forenede Kongeriges udtræden af EU ikke ville påvirke 
EIB's solide tegnede kapital. Det Forenede Kongeriges andel af EIB's indbetalte kapital før brexit udgjorde 
3,5 mia. EUR samt 35,7 mia. EUR i kapital, som kan kræves indbetalt. Som led i udtrædelsesaftalen blev Det 
Forenede Kongeriges tegnede kapital erstattet med en pro rata-forhøjelse af de 27 EU-medlemsstaters kapital. 
Det Forenede Kongerige stiller garanti for et beløb svarende til dets kapital, som kan kræves indbetalt, og EIB vil 
tilbagebetale Det Forenede Kongeriges indbetalte andel i 12 årlige afdrag. Det Forenede Kongeriges beslutning 
om at træde ud af EU får ingen væsentlig virkning for EIB-Gruppens AAA-kreditvurdering. EIB-Gruppen vil i fuldt 
omfang respektere eksisterende finansieringsaftaler for projekter og investeringer i Det Forenede Kongerige. 
Desuden blev Polens og Rumæniens tegnede andele af EIB's kapital forhøjet den 1. marts 2020, hvilket giver EIB 
et større kapitalgrundlag end før brexit.
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HØJDEPUNKTER  
FRA EIB'S FORRETNINGSPLAN FOR 2020

•  Den klareste prioritet vil være arbejdet med klima og miljømæssig bæredygtighed. I kraft af Den 
Europæiske Investeringsbanks forpligtelse til at afsætte mindst 50 % af sin finansiering til dette samt 
EIB-Gruppens mål om over 1 billion i investeringer i løbet af det næste årti vil vi begynde på de nød-
vendige justeringer i 2020. Ved udgangen af 2020 vil vi afholde os fra alle finansieringsaktiviteter, der 
ikke er i overensstemmelse med målene i Parisaftalen.

•  Økonomisk og social samhørighed og konvergens er fortsat Bankens lovfæstede eksistensgrund-
lag. EU's kommende samhørighedspolitik vil dække perioden 2021-27, og det forventes på nuværende 
tidspunkt, at antallet af mindre udviklede regioner og overgangsregioner omfattet af omstilling vil 
vokse med de nye kriterier for støtteberettigelse. Den Europæiske Investeringsbank vil samarbejde 
med Europa-Kommissionen, navnlig den foreslåede mekanisme for retfærdig omstilling, om at bistå 
regioner, som aktuelt er mere afhængige af fossile brændsler, med deres omstilling til kulstoffattige 
og modstandsdygtige økonomier.

•  EIB-Gruppen vil fortsætte med forberedelserne til gennemførelsen af EU's mandater i den flerårige 
finansielle ramme efter 2020 og forhandlingerne med Kommissionen om, hvilke finansielle pro-
dukter der skal anvendes. Den foreløbige udgave af forordningen om InvestEU blev vedtaget i april 
2019 og bekræfter EIB-Gruppens rolle som hovedpartner med ansvar for levering af 75 % af program-
met. Kommissionens foreslåede instrument for naboskab, udvikling og internationalt samar-
bejde vil levere budgetgarantier og finansielle instrumenter, som sætter EIB-Gruppen i stand til fort-
sat at fungere som en strategisk partner uden for EU.

•  Det Europæiske Råd har iværksat en drøftelse om forbedring af effektiviteten og virkningerne af kon-
struktionen af europæisk udviklingsfinansiering med hensyn til Kommissionens, Den Europæiske 
Bank for Genopbygning og Udviklings og Den Europæiske Investeringsbanks roller. Forskellige mulig-
heder, herunder at oprette et datterselskab af EIB for udviklingsfinansiering, bliver undersøgt nær-
mere i 2020.

•  Efter en grundig gennemgang af egenkapitalaktiviteterne indføres en ny egenkapitalstrategi for 
Gruppen med sigte på bedre håndtering af investeringshuller på egenkapitalmarkedet og på at til-
skynde til at tiltrække privat kapital for at opnå den størst mulige politiske virkning. En mere diversifi-
ceret finansiel sektor med en større andel af egenkapitalfinansering vil bidrage til at stabilisere det 
finansielle system og forbedre adgangen til finansiering for dynamiske og innovative iværksættere i 
EU.

•  Målet for 2020 er at underskrive for 63 mia. EUR, og på nuværende tidspunkt forventer vi det 
samme niveau for 2021-2022.

Læs den fulde offentlige version af forretningsplanen for 2020 på https://www.eib.org/en/publications/
operational-plan-2020

https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2020
https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2020
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Climate
Solutions

Why climate 
is the world's 
most pressing 
challenge – and 
what you can 
do about it

Lyt til Climate Solutions-podcasten https://www.eib.org/climate-podcast 

Læs fagindholdet på vores blog https://www.eib.org/climate-solutions

Download e-bogen https://www.eib.org/climate-ebook

Klimaforandringerne er den største trussel mod 
menneskeheden. Men så mange mennesker skal reagere på 
så mange forskellige måder, så det er svært at finde ud af, 
hvad du bør gøre. Climate Solutions  beskriver 
udfordringerne og løsningerne og viser dig nøjagtigt, hvad 
du kan gøre for at føre løsningerne ud i livet. Uanset om du 
er en politisk beslutningstager, en finansiel institution eller en 
borger, er Climate Solutions din tjekliste til at redde 
menneskeheden.
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