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BILAG II
Områder, der kan komme i betragtning til finansierings- og investeringstransaktioner
Finansierings- og investeringstransaktionerne under andre politikområder end strategiske
europæiske investeringer kan høre ind under et eller flere af følgende områder:
Finansierings- og investeringstransaktioner under politikområdet strategiske europæiske
investeringer skal høre ind under de områder, der er fastlagt i artikel 7, stk. 1, litra e). De kan
navnlig omfatte vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse.
1.

2.

Udvikling af energisektoren i overensstemmelse med prioriteterne for energiunionen,
herunder energiforsyningssikkerhed, omstillingen til ren energi samt forpligtelserne i
henhold til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og Parisaftalen om
klimaændringer, navnlig via:
a)

udvidelse af produktionen, forsyningen og anvendelsen af ren og bæredygtig
vedvarende energi og andre nulemissions- og lavemissionsenergikilder og løsninger, der er sikre og bæredygtige

b)

energieffektivitet og energibesparelser (med fokus på at mindske efterspørgslen
gennem styring af efterspørgsel og renoveringer af bygninger)

c)

udvikling og modernisering af en mere intelligent infrastruktur for bæredygtig
energi, navnlig, men ikke kun transmissions- og distributionsplan,
lagringsteknologi, sammenkobling af elektricitet mellem medlemsstaterne og
intelligente net

d)

udvikling af innovative nul- og lavemissionsvarmeforsyningssystemer og
kombineret produktion af elektricitet og varme

e)

produktion og forsyning af bæredygtige syntetiske brændstoffer fra
vedvarende/kulstofneutrale kilder og andre sikre og bæredygtige nul- og
lavemissionskilder, biobrændstoffer, biomasse og alternative brændstoffer,
herunder til alle transportformer, i overensstemmelse med målene i EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2018/20011 og

f)

infrastruktur til opsamling og lagring af CO2 i industrielle processer,
bioenergianlæg og produktionsanlæg i forbindelse med energiomstillingen.

Udvikling af bæredygtige og sikre transportinfrastrukturer og mobilitetsløsninger og
udstyr og innovative teknologier i overensstemmelse med Unionens prioriteter på
transportområdet og forpligtelserne i henhold til Parisaftalen om klimaændringer,
navnlig via:
a)
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projekter til støtte for udviklingen af infrastruktur til det transeuropæiske
transportnet
(TEN-T),
herunder vedligeholdelse infrastruktur
og
infrastrukturens sikkerhed, TEN-T-byknudepunkter, sø- og indlandshave,
lufthavne, multimodale terminaler og deres forbindelse til TEN-T-nettet samt
den trafiktelematik, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 1315/20132

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af
anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens
retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr.
661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).
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b)

TEN-T-infrastrukturprojekter, der tager sigte på anvendelse af mindst to
forskellige transportformer, navnlig multimodale godsterminaler og
passagerknudepunkter

c)

intelligente og bæredygtige projekter vedrørende mobilitet i byer rettet mod
lavemissionstransportformer i byer, herunder løsninger for indre vandveje og
innovative mobilitetsløsninger, ikkediskriminerende tilgængelighed, mindsket
luft- og støjforurening, energiforbrug, netværk af intelligente byer,
vedligeholdelse samt øget sikkerhed og færre ulykker, herunder for cyklister og
fodgængere

d)

støtte til fornyelse eller opgradering af mobile transportaktiver med henblik på
udbredelsen af lavemissions- og nulemissionsmobilitetsløsninger, herunder
brug af alternative brændstoffer i køretøjer inden for alle transportformer

e)

jernbaneinfrastruktur, andre jernbaneprojekter, infrastruktur til indre vandveje,
projekter inden for kollektiv trafik samt søhavne og motorveje til søs

f)

infrastruktur til alternative brændstoffer for alle transportformer, herunder
opladningsinfrastruktur

g)

andre intelligente og bæredygtige mobilitetsprojekter, der er rettet mod:
i)

trafiksikkerhed

ii) tilgængelighed
iii)reduktion af emissioner eller
iv) udvikling og udbredelse af nye transportteknologier og -tjenester, såsom i
forbindelse med forbundne og autonome transportformer eller
integrerede billetsystemer og
h)
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projekter i forbindelse med vedligeholdelse eller opgradering af eksisterende
transportinfrastruktur, herunder motorveje i TEN-T, hvor det er nødvendigt at
opgradere, vedligeholde eller forbedre trafiksikkerheden, udvikling af
intelligente transportsystemtjenester (ITS) eller sikring af infrastrukturintegritet
og -standarder, skabelse af sikre parkeringsområder og -anlæg og etablering af
genopladnings- og påfyldningsstationer for alternative brændstoffer.

Miljø og ressourcer, navnlig i forbindelse med:
a)

vand, herunder drikkevandsforsyning og sanitet, og neteffektivitet, reduktion af
udsivning, infrastruktur til opsamling og behandling af spildevand,
kystinfrastruktur og andre vandrelaterede grønne infrastrukturer

b)

infrastruktur til affaldshåndtering

c)

projekter og foretagender inden for forvaltning af miljøressourcer og
bæredygtige teknologier

d)

udvidelse og genopretning af økosystemer og hermed forbundne tjenester,
herunder gennem styrkelse af natur og biodiversitet ved hjælp af grønne og blå
infrastrukturprojekter

e)

bæredygtig udvikling af by-, land- og kystområder

f)

bekæmpelse af klimaændringer, tilpasning til og modvirkning
klimaændringer, herunder risikoreduktion med hensyn til naturkatastrofer
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projekter og foretagender, der gennemfører den cirkulære økonomi ved at
integrere aspekter vedrørende ressourceeffektivitet i produktionen og
produkternes livcyklus, herunder bæredygtig forsyning med primære og
sekundære råstoffer

h)

dekarbonisering af energiintensive industrier og betydelig reduktion af
udledningerne i disse industrier, herunder demonstration af innovative
lavemissionsteknologier og udbredelsen heraf

i)

dekarbonisering af energiproduktionen og -distributionskæden ved at udfase
anvendelsen af kul og olie og

j)

projekter til fremme af bæredygtig kulturarv.

4.

Udvikling af infrastruktur til digital konnektivitet, navnlig via projekter til støtte for
udbredelsen af digitale netværk med meget høj kapacitet, 5G-konnektivitet eller som
forbedrer den digital konnektivitet og adgang, navnlig i landdistrikter og
randområder.

5.

Forskning, udvikling og innovation, navnlig via:

6.
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g)

a)

forsknings- og innovationsprojekter, som bidrager til målene under Horisont
Europa, herunder forskningsinfrastruktur og støtte til den akademiske verden

b)

virksomhedsprojekter, herunder erhvervsuddannelse og fremme af oprettelsen
af klynger og virksomhedsnetværk

c)

demonstrationsprojekter og -programmer samt anvendelse af infrastrukturer,
teknologier og processer i forbindelse hermed

d)

samarbejdsprojekter inden for forskning og innovation, som inddrager
forskningsverdenen, forsknings- og innovationsorganisationer og industrien,
offentlig-private partnerskaber og civilsamfundsorganisationer

e)

overførsel af viden og teknologi

f)

forskning inden for centrale støtteteknologier og
anvendelighed, herunder nye og avancerede materialer og

g)

nye effektive og tilgængelige sundhedsprodukter, herunder lægemidler,
medicinsk udstyr, lægemidler til diagnosticering og avanceret terapi, nye
antimikrobielle midler og innovative udviklingsprocesser, hvor anvendelsen af
dyreforsøg undgås.

deres

industrielle

Udvikling, udbredelse og opskalering af digitale teknologier og tjenester, navnlig
digitale teknologier og tjenester, der bidrager til at nå målene for programmet for et
digitalt Europa, navnlig via:
a)

kunstig intelligens

b)

kvanteteknologi

c)

cybersikkerheds- og netværksbeskyttelsesinfrastrukturer

d)

tingenes internet

e)

blockchain- og anden distributed ledger-teknologi

f)

avancerede IT-færdigheder

g)

robotteknologi og automatisering

3

DA

7.

h)

fotonik og

i)

andre højtudviklede digitale teknologier og tjenester, som bidrager til
digitaliseringen af Unionens industri og integrationen af digitale teknologier,
tjenester og færdigheder i Unionens transportsektor.

Finansiel støtte til enheder med op til 499 ansatte, med særligt fokus på SMV'er og
små midcapselskaber, navnlig via:
a)

tilvejebringelse af driftskapital og investeringer

b)

tilvejebringelse af risikovillig finansiering fra iværksætterfasen til
ekspansionsfasen for at sikre en teknologisk førerposition inden for innovative
og bæredygtige sektorer, herunder en forbedring af deres digitaliserings- og
innovationsevne, og for at sikre deres globale konkurrenceevne

c)

tilvejebringelse af finansiering til ansattes erhvervelse eller ansattes deltagelse i
en virksomhed.

8.

Kulturelle og kreative sektorer, kulturarv, mediebranchen, den audiovisuelle sektor,
journalistik og presse, navnlig gennem, men ikke begrænset til, udvikling af nye
teknologier, anvendelse af digitale teknologier og teknologisk forvaltning af
intellektuelle ejendomsrettigheder.

9.

Turisme.

10.

Genopretning af industriområder (herunder forurenede industrigrunde) og retablering
med henblik på bæredygtig udnyttelse.

11.

Bæredygtighed inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, akvakultur og andre elementer
i den bredere bæredygtige bioøkonomi.

12.

Sociale investeringer, herunder til støtte for gennemførelsen af den europæiske søjle
for sociale rettigheder, navnlig via:
a)

mikrofinansiering, etisk finansiering, finansiering af sociale virksomheder og
den sociale økonomi

b)

efterspørgsel og udbud af færdigheder

c)

uddannelse og relaterede tjenester, herunder på voksenområdet

d)

sociale infrastrukturer, navnlig:
i)
inklusiv uddannelse, herunder førskoleundervisning og børnepasning,
og dertil hørende uddannelsesinfrastruktur og -faciliteter, alternativ
børnepasning, studenterboliger og digitalt udstyr, som er tilgængeligt for alle
ii)

økonomisk overkommelige sociale boliger3

iii)
sundheds- og langtidspleje, herunder klinikker, hospitaler, primær
pleje, hjemmepleje og pleje i nærmiljøet
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e)

social innovation, herunder innovative sociale løsninger og ordninger til
fremme af tiltag med social gennemslagskraft og indvirkning på områderne
under punkt 12

f)

kulturaktiviteter med et socialt formål

Økonomisk overkommelige sociale boliger skal forstås som værende rettet mod mindrebemidlede eller
vanskeligt stillede samfundsgrupper, som af økonomiske grunde lever under meget dårlige boligforhold
eller ikke er i stand til at skaffe sig en bolig på markedsvilkår.
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13.

14.

15.
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g)

foranstaltninger til fremme af ligestilling mellem kønnene

h)

integration af sårbare personer, herunder tredjelandsstatsborgere

i)

innovative sundhedsløsninger, herunder e-sundhed, sundhedstjenester og nye
modeller for sundhedspleje

j)

inklusion af og bedre tilgængelighed for personer med handicap.

Udvikling af forsvarsindustrien med henblik på at bidrage til Unionens strategiske
autonomi, navnlig via støtte til:
a)

Unionens forsvarsforsyningskæde, navnlig gennem finansiel bistand til SMV'er
og midcapselskaber

b)

selskaber, der deltager i disruptive innovationsprojekter i forsvarssektoren og i
nært relaterede teknologier med dobbelt anvendelse

c)

forsvarsforsyningskæden ved deltagelse i fælles forskning på forsvarsområdet
og udviklingsprojekter, herunder dem der støttes via Den Europæiske
Forsvarsfond

d)

infrastruktur til forskning og uddannelse på forsvarsområdet.

Rumfart, navnlig med henblik på udvikling af rumsektoren i overensstemmelse med
målene for rumstrategien for at:
a)

maksimere fordelene for Unionens samfund og økonomier

b)

øge rumsystemernes og rumteknologiernes konkurrenceevne, navnlig ved at
afhjælpe mangler i forsyningskæden

c)

understøtte iværksætteri inden for rumfart, herunder downstreamudvikling

d)

fremme Unionens autonomi med hensyn til sikker adgang til rummet, herunder
aspekter vedrørende dobbelt anvendelse.

Have og oceaner gennem udvikling af projekter og virksomheder inden for den blå
økonomi og finansieringsprincipperne inden for den blå økonomi, navnlig gennem
maritimt iværksætteri og den maritime sektor, vedvarende havenergi og en cirkulær
økonomi.

5

DA

