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Peamised tulemusnäitajad
1. InvestEU toetatud rahastuse maht (poliitikaharude kaupa)
1.1 Allkirjastatud toimingute maht
1.2 Kaasatud investeeringud
1.3 Kaasatud erasektori rahalised vahendid
1.4 Saavutatud võimendav ja mitmekordistav mõju
2. InvestEU fondist toetatud rahastuse geograafiline katvus (jaotatuna poliitikaharude, riikide
ja ühise statistiliste territoriaalüksuste liigituse (NUTS) 2. tasandi piirkondade kaupa)
2.1 Toimingutega hõlmatud riikide (liikmesriigid ja kolmandad riigid) arv
2.2 Toimingutega hõlmatud piirkondade arv
2.3 Toimingute maht riikide (liikmesriigid ja kolmandad riigid) ja piirkondade kaupa
3. InvestEU fondi kaudu rahastamise mõju
3.1 Loodud või toetatud töökohtade arv
3.2 Kliimaeesmärkide saavutamist toetavad investeeringud, vajaduse korral poliitikaharude
kaupa
3.3 Digitaliseerimist toetavad investeeringud
3.4 Tööstuslikku üleminekut toetavad investeeringud
4. Kestlik taristu
4.1 Energia: loodud täiendav taastuvenergia ning muu ohutu ja säästva heiteta ja vähese
heitega energia tootmise võimsus (megavattides (MW))
4.2 Energia: parema energiatarbimisklassiga kodumajapidamiste ning avaliku sektori
hoonete ja ärihoonete arv
4.3 Energia: projektide abil saavutatud hinnanguline energiasääst (kilovatt-tundides (kWh))
4.4 Energia: kasvuhoonegaaside
ekvivalenttonnides)

aastase

heite

vähendamine/vältimine

(CO2-

4.5 Energia: säästva energia taristu arendamisse, arukamaks muutmisse ja ajakohastamisse
tehtud investeeringute maht
4.6 Digivaldkond: täiendavad kodumajapidamised, ettevõtted või avalikud hooned, millel on
lairibaühendus kiirusega vähemalt 100 Mbps, mida saab suurendada gigabitini, või loodud
raadio-kohtvõrgu (Wi-Fi) levialade arv
4.7 Transport: eelkõige TEN-T raames kaasatud investeeringud
– piiriüleste ja puuduvate ühenduste projektide arv (sh TEN-T põhi- ja üldvõrku
kuuluvate linnatranspordisõlmedega, piirkondlike piiriüleste raudteeühendustega,
mitmeliigilise transpordi platvormidega, mere- ja siseveesadamatega, lennujaamade
ühendustega ning raudtee-/maanteeterminalidega seotud projektid)
– selliste projektide arv, mis aitavad digitaliseerida transporti, eelkõige Euroopa
raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS), jõeteabesüsteemi (RIS), intelligentse
transpordisüsteemi (ITS), laevaliikluse seire- ja teabesüsteemi (VTMIS) / e-
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merendusteenuste ja Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR)
kasutuselevõtu kaudu
– ehitatud või ajakohastatud alternatiivkütuse tanklate arv
– nende projektide arv, mis aitavad kaasa transpordi ohutuse suurendamisele
4.8 Keskkond: investeeringud, mis aitavad kaasa selliste kavade ja programmide
rakendamisele, mis on ette nähtud liidu keskkonnaõigustikuga ja on seotud õhukvaliteedi,
vee, jäätmete ja loodusega.
5. Teadusuuringud, innovatsioon ja digitaliseerimine
5.1 Panus eesmärki, et 3 % liidu sisemajanduse koguproduktist (SKP) investeeritakse teadusja arengutegevusse ning innovatsiooni
5.2 Teadus- ja innovatsiooniprojektidega tegelevate toetatud ettevõtete arv suuruse kaupa
6. VKEd
6.1 Toetatud ettevõtete arv suuruse kaupa (mikro-, väikesed ja keskmise suurusega
ettevõtjad ning väikesed keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjad)
6.2 Toetatud ettevõtete arv
laienemisetapp)

arenguetappide

kaupa (varajane

etapp, kasvuetapp,

6.3 Toetatud ettevõtete arv liikmesriikide ja NUTS 2. tasandi piirkondade kaupa
6.4 Toetatud ettevõtete arv sektorite kaupa Euroopa Liidu majanduse tegevusalade statistilise
klassifikaatori (NACE) koodi alusel
6.5 VKEde poliitikaharu raames VKEdele suunatud investeerimismaht protsentides
7. Sotsiaalvaldkonna investeeringud ja oskused
7.1 Sotsiaalne taristu: toetatud sotsiaalse taristu maht ja juurdepääsetavus sektorite kaupa:
eluase, haridus, tervis, muud
7.2 Mikrorahastamine, sotsiaalsete ettevõtete rahastamine: mikrorahastuse saajate ja toetatud
sotsiaalsete ettevõtete arv
7.3 Oskused: uusi oskusi omandavate või oskuste tunnustamist ja sertifitseerimist taotlevate
isikute arv: ametlik haridus ja õpe
8. Euroopa strateegilised investeeringud
8.1 Selliste toimingute arv ja maht, mis aitavad pakkuda elutähtsat taristut, vajaduse korral
füüsilise taristu ning sellega seotud kaupade ja teenuste kaupa
8.2 Elutähtsa taristu täiendav suutlikkus, vajaduse korral piirkondade kaupa
8.3 Selliste toimingute arv ja maht, mis aitavad arendada liidu ja selle liikmesriikide
julgeoleku seisukohast elutähtsaid tehnoloogiaid ja sisendeid ning kahesuguse kasutusega
kaupu
8.4 Selliste toetatud ettevõtete arv suuruse kaupa, mis arendavad ja toodavad liidu ja selle
liikmesriikide julgeoleku seisukohast elutähtsaid tehnoloogiad ja sisendeid ning kahesuguse
kasutusega kaupu
8.5 Selliste toimingute arv ja maht, mis aitavad kaasa elutähtsate sisendite, sealhulgas
elutähtsate tervishoiutoodete tarnimisele, tootmisele ja ladustamisele
8.6 Täiendavad elutähtsad sisendid, sealhulgas elutähtsad tervishoiutooted, mille puhul
toetatakse nende tarnimist, tootmist ja ladustamist, vajaduse korral liikide kaupa
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8.7 Selliste toimingute arv ja maht, millega toetatakse peamisi progressi võimaldavaid
tehnoloogiaid ja digitehnoloogiaid, mis on liidu tööstuse tuleviku jaoks strateegiliselt
olulised.
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