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LIITE II
Alat, joilla voidaan toteuttaa rahoitus- ja investointitoimia
Rahoitus- ja investointitoimia, jotka kuuluvat muihin ikkunoihin kuin strategisten
eurooppalaisten investointien ikkunaan, voidaan toteuttaa yhdellä tai useammalla jäljempänä
luetelluista aloista.
Rahoitus- ja investointitoimia, jotka kuuluvat strategisten eurooppalaisten investointien
ikkunaan, toteutetaan 7 artiklan 1 kohdan e alakohdassa vahvistetuilla aloilla. Niitä voivat
erityisesti olla Euroopan yhteistä etua koskevat tärkeät hankkeet.
1.

2.

Energiasektorin kehittäminen energiaunionin painopisteiden mukaisesti, mukaan
lukien energian toimitusvarmuus, puhtaaseen energiaan siirtyminen sekä kestävän
kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten
sitoumusten täyttäminen erityisesti seuraavien kautta:
a)

puhtaan ja kestävän uusiutuvan energian sekä muiden turvallisten ja kestävien
päästöttömien ja vähäpäästöisten energialähteiden ja ratkaisujen tuottamisen,
tarjonnan tai käytön lisääminen;

b)

energiatehokkuus ja energiansäästö (siten, että keskitytään vähentämään
kysyntää kysyntäpuolen hallinnalla ja rakennusten kunnostamisella);

c)

kestävän energiainfrastruktuurin (erityisesti, muttei ainoastaan siirto- ja
jakelutaso,
varastointiteknologiat,
jäsenvaltioiden
sähköverkkojen
yhteenliitäntä ja älyverkot) kehittäminen, älyllistäminen ja uudistaminen;

d)

innovatiivisten päästöttömien ja vähäpäästöisten
kehittäminen sekä sähkön ja lämmön yhteistuotanto;

e)

uusiutuvista/hiilineutraaleista energialähteistä ja muista turvallisista ja
kestävistä päästöttömistä ja vähäpäästöisistä lähteistä tuotettujen kestävien
synteettisten polttoaineiden sekä biopolttoaineiden, biomassan ja
vaihtoehtoisten polttoaineiden, kaikkien liikennemuotojen polttoaineet mukaan
lukien, tuottaminen ja tarjoaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2018/20011 tavoitteiden mukaisesti; ja

f)

infrastruktuuri hiilidioksidin talteen ottamiseksi
teollisuusprosesseissa,
bioenergialaitoksissa
ja
energiakäänteen edistämiseksi.
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ja varastoimiseksi
valmistuslaitoksissa

Kestävien ja turvallisten liikenneinfrastruktuurien ja liikkuvuusratkaisujen sekä
laitteiden ja innovatiivisten teknologioiden kehittäminen unionin liikennealan
painopisteiden ja Pariisin ilmastosopimukseen liittyvien sitoumusten mukaisesti
erityisesti seuraavien kautta:
a)

1

lämmitysjärjestelmien

hankkeet, joilla tuetaan Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T)
infrastruktuurin kehittämistä, mukaan lukien infrastruktuurin ylläpito ja
turvallisuus sekä liikenneverkon kaupunkisolmukohdat, merisatamat,
sisävesisatamat, lentoasemat, multimodaaliterminaalit ja niiden liityntäyhteys

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018,
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 82).
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TEN-T-verkkoihin sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU)
N:o 1315/20132 tarkoitettuihin telemaattisiin sovelluksiin;
b)

TEN-T-infrastruktuurihankkeet, jotka mahdollistavat vähintään kahden eri
liikennemuodon käytön, erityisesti multimodaaliset tavaraliikenneterminaalit ja
matkustajaliikennekeskukset;

c)

älykkäät ja kestävät kaupunkiliikennehankkeet, joiden kohteena ovat
vähäpäästöiset
kaupunkiliikenteen
muodot,
mukaan
lukien
sisävesiväyläratkaisut ja innovatiiviset liikkuvuusratkaisut, syrjimätön esteetön
pääsy, ilmansaasteiden ja melun vähentäminen, energiankulutus, älykkäiden
kaupunkien verkosto, ylläpito sekä turvallisuuden lisääminen ja
onnettomuuksien vähentäminen, myös pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden osalta;

d)

liikennekaluston uudistamisen ja jälkiasennusten tukeminen vähäpäästöisten ja
päästöttömien liikenneratkaisujen ottamiseksi käyttöön, mukaan lukien
vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö kaikkien liikennemuotojen ajoneuvoissa;

e)

rautatieinfrastruktuuri, muut rautatiehankkeet, sisävesiväylien infrastruktuuri,
suuren kapasiteetin julkisen liikenteen hankkeet, merisatamat ja merten
moottoritiet;

f)

vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri kaikille liikennemuodoille,
mukaan lukien sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuri;

g)

muut älykkäät ja kestävät liikennehankkeet, kohteena

h)

3.
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i)

liikenneturvallisuus;

ii)

esteettömyys;

iii)

päästöjen vähentäminen; tai

iv)

uusien liikenneteknologioiden ja -palvelujen kehittäminen ja
käyttöönotto, muun muassa verkottuneisiin ja autonomisiin
liikennemuotoihin tai integroituun matkalippujärjestelmään liittyvien
palvelujen osalta; ja

hankkeet nykyisen liikenneinfrastruktuurin säilyttämiseksi tai parantamiseksi,
tarvittaessa mukaan lukien TEN-T-verkkoon kuuluvat moottoritiet,
liikenneturvallisuuden ylläpitämiseksi tai parantamiseksi, älykkäiden
liikennejärjestelmien tarjoamien palvelujen kehittämiseksi tai infrastruktuurin
eheyden ja standardien varmistamiseksi, turvallisten pysäköintialueiden
ja -tilojen kehittämiseksi sekä lataus- ja tankkausasemien kehittämiseksi
vaihtoehtoisille polttoaineille.

Ympäristö ja resurssit erityisesti suhteessa seuraaviin:
a)

vesi, mukaan lukien juomavesihuolto ja sanitaatio, ja verkoston tehokkuus,
vuotojen vähentäminen, jätevesien keräämis- ja käsittelyinfrastruktuuri,
rannikkoinfrastruktuuri sekä muu veteen liittyvä vihreä infrastruktuuri;

b)

jätehuoltoinfrastruktuuri;

c)

hankkeet ja yritykset ympäristöresurssien hallinnan ja kestävien teknologioiden
aloilla;

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013,
unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o
661/2010/EU kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1).
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ekosysteemien ja ekosysteemipalvelujen parantaminen ja ennallistaminen,
myös parantamalla luonnon ja biologisen monimuotoisuuden tilaa vihreän ja
sinisen infrastruktuurin hankkeilla;

e)

kaupunki-, maaseutu- ja rannikkoalueiden kestävä kehittäminen;

f)

ilmastonmuutostoimet, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillitseminen,
mukaan lukien luonnonkatastrofien riskin pienentäminen;

g)

hankkeet ja yritykset, jotka toteuttavat kiertotaloutta nivomalla
resurssitehokkuutta koskevat näkökohdat tuotantoon ja tuotteen elinkaareen,
mukaan lukien perus- ja uusioraaka-aineiden kestävä tarjonta;

h)

hiilestä irtautuminen ja hiilidioksidipäästöjen merkittävä vähentäminen
energiavaltaisessa
teollisuudessa,
mukaan
lukien
innovatiivisten
vähäpäästöisten teknologioiden ja niiden käyttöönoton esittely;

i)

energiatuotannon ja jakeluketjun hiilivapaaksi saattaminen luopumalla
asteittain hiilen ja öljyn käytöstä; ja

j)

kestävää kulttuuriperintöä edistävät hankkeet.

4.

Digitaalisen yhteenliitettävyysinfrastruktuurin kehittäminen erityisesti sellaisten
hankkeiden kautta, joilla tuetaan erittäin suuren kapasiteetin digitaalisten verkkojen
käyttöönottoa,
5G-yhteyksiä
sekä
digitaalisen
yhteenliitettävyyden
ja
digitaalipalvelujen saatavuuden parantamista erityisesti maaseutualueilla ja syrjäisillä
alueilla.

5.

Tutkimus, kehitys ja innovointi erityisesti seuraavien kautta:

6.
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d)

a)

tutkimusja
kehityshankkeet,
joilla
edistetään
Horisontti
Eurooppa -puiteohjelman tavoitteita, mukaan lukien tutkimusinfrastruktuuri ja
tuki korkeakouluille;

b)

yrityshankkeet, mukaan lukien koulutus sekä klustereiden ja yritysverkostojen
luomisen edistäminen;

c)

esittelyhankkeet ja -ohjelmat sekä niihin liittyvien
teknologioiden ja prosessien ottaminen käyttöön;

d)

korkeakoulujen, tutkimus- ja innovointiorganisaatioiden ja teollisuuden
yhteistyöhankkeet tutkimuksen ja innovoinnin alalla; julkisen ja yksityisen
sektorin kumppanuudet ja kansalaisjärjestöt;

e)

tietämyksen ja teknologian siirtäminen;

f)

kehitystä vauhdittavaa keskeistä teknologiaa ja sen teollista soveltamista
koskeva tutkimus, mukaan lukien uudet ja kehittyneet materiaalit; ja

g)

uudet tehokkaat ja saavutettavat terveydenhuoltotuotteet, kuten lääkkeet,
terveydenhuollon laitteet, diagnostiikka ja pitkälle kehitetyssä terapiassa
käytettävät lääkkeet, uudet mikrobilääkkeet ja innovatiiviset kehitysprosessit,
joissa vältetään koe-eläinten käyttöä.

infrastruktuurien,

Erityisesti Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tavoitteiden saavuttamista edistävien
digitaalisten teknologioiden ja palvelujen kehittäminen, käyttöönotto ja
laajentaminen etenkin seuraavien kautta:
a)

tekoäly;

b)

kvanttiteknologia;
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7.

c)

kyberturvallisuus ja verkkoturvallisuuden infrastruktuurit;

d)

esineiden internet;

e)

lohkoketjuteknologia ja muut hajautetun tilikirjan teknologiat;

f)

edistyneet digitaaliset taidot;

g)

robotiikka ja automaatio;

h)

fotoniikka; ja

i)

muut edistyneet digitaaliset teknologiat ja palvelut, jotka edistävät unionin
teollisuuden digitalisaatiota sekä digitaaliteknologian, -palvelujen ja -taitojen
yhdentämistä unionin liikennealaan.

Taloudellinen tuki yhteisöille, jotka työllistävät enintään 499 työntekijää, keskittyen
etenkin pk-yrityksiin ja pieniin midcap-yrityksiin erityisesti seuraavien kautta:
a)

käyttöpääoman tarjoaminen ja investoinnit;

b)

riskirahoituksen tarjoaminen yrityksen perustamisesta laajentumisvaiheeseen
saakka teknologisen johtoaseman saavuttamiseksi innovatiivisilla ja kestävillä
sektoreilla, mukaan lukien niiden digitalisaatio- ja innovaatiovalmiuden
parantaminen, ja niiden maailmanlaajuisen kilpailukyvyn varmistamiseksi;

c)

rahoituksen tarjoaminen, jotta työntekijät voivat ostaa yrityksen tai osakkuuden
siitä.

8.

Kulttuuriala ja luovat alat; kulttuuriperintö, media, audiovisuaaliala ja journalismi ja
lehdistö, erityisesti, mutta ei ainoastaan, uusien teknologioiden kehittämisen,
digitaalisten teknologioiden käytön ja immateriaalioikeuksien teknologisen
hallinnoinnin kautta.

9.

Matkailu.

10.

Teollisuusalueiden (myös saastuneiden
ennallistaminen kestävää käyttöä varten.

11.

Kestävä maa-, metsä- ja kalatalous, vesiviljely ja muut laajempaan kestävään
biotalouteen liittyvät osatekijät.

12.

Sosiaaliset investoinnit, mukaan lukien investoinnit, joilla tuetaan Euroopan
sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa, erityisesti seuraavien kautta:
eettisten

ja

maa-alueiden)

yhteiskunnallisten

kunnostaminen

yritysten

rahoitus

ja

a)

mikrorahoitus,
yhteisötalous;

ja

b)

osaamisen kysyntä ja tarjonta;

c)

yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus ja niihin liittyvät palvelut,
aikuiskoulutus mukaan lukien;

d)

sosiaalinen infrastruktuuri, erityisesti
i)
inklusiivinen yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, varhaiskasvatus
ja päivähoito mukaan lukien, ja niihin liittyvät koulutusinfrastruktuuri ja
opetustilat, vaihtoehtoinen lasten päivähoito, opiskelija-asunnot ja digitaaliset
laitteet, jotka ovat kaikkien saatavilla,

FI
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ii)

kohtuuhintaisia asuntoja tarjoava sosiaalinen asuntotuotanto3;

iii)
terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito, mukaan lukien klinikat, sairaalat,
perusterveydenhuolto, kotihoito ja lähiterveydenhuolto;

13.

14.

15.

3
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e)

sosiaalinen innovointi, mukaan lukien innovatiiviset sosiaaliset ratkaisut ja
järjestelmät, joilla edistetään sosiaalisia vaikutuksia ja tuloksia 12 kohdassa
mainituilla aloilla;

f)

kulttuuritoiminta, jolla on yhteiskunnallinen tavoite;

g)

sukupuolten tasa-arvoa edistävät toimenpiteet;

h)

haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden integroiminen yhteiskuntaan,
mukaan lukien kolmansien maiden kansalaiset;

i)

innovatiiviset terveysratkaisut, mukaan lukien sähköinen terveydenhuolto,
terveyspalvelut ja uudet hoitomallit;

j)

vammaisten henkilöiden osallisuus sekä esteettömyys.

Puolustusteollisuuden kehittäminen ja sen myötä unionin
riippumattomuuden edistäminen erityisesti tukemalla seuraavia:

strategisen

a)

unionin puolustusteollisuuden toimitusketju, erityisesti pk- ja midcapyrityksille myönnettävän taloudellisen tuen kautta;

b)

yritykset,
jotka
osallistuvat
disruptiivisiin
innovaatiohankkeisiin
puolustusalalla ja siihen läheisesti liittyvien kaksikäyttöteknologioiden alalla;

c)

puolustusalan toimitusketju, kun on kyse osallistumisesta yhteistyöhön
perustuviin puolustusalan tutkimus- ja kehityshankkeisiin, myös niihin, joita
tuetaan Euroopan puolustusrahastosta;

d)

puolustusalan tutkimus- ja koulutusinfrastruktuuri.

Avaruus, erityisesti liittyen avaruusalan kehittämiseen seuraavien avaruusstrategian
tavoitteiden mukaisesti:
a)

maksimoidaan avaruuden hyödyt unionin yhteiskunnalle ja taloudelle;

b)

edistetään avaruusjärjestelmien ja -teknologioiden kilpailukykyä ja puututaan
erityisesti toimitusketjujen haavoittuvuuteen;

c)

tuetaan avaruusalan
kehittämistä;

d)

edistetään unionin riippumattomuutta turvallisessa ja turvatussa avaruuteen
pääsyssä, mukaan lukien kaksikäyttönäkökohdat.

yrittäjyyttä

ja

myös

toimintaketjujen

loppupään

Meret ja valtameret, kehittämällä hankkeita ja yrityksiä sinisen talouden alalla ja
kestävän sinisen talouden rahoitusperiaatteiden mukaisesti erityisesti merialan
yrittäjyyden ja elinkeinojen, uusiutuvan merienergian ja kiertotalouden avulla.

Kohtuuhintaisia asuntoja tarjoava sosiaalinen asuntotuotanto on tarkoitettu muita heikommassa
asemassa oleville ihmisille tai väestöryhmille, jotka vähäisen maksukykynsä vuoksi asuvat erittäin
puutteellisissa asuinoloissa tai eivät kykene hankkimaan asuntoa markkinaehdoin.
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