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LIITE III
Keskeiset tulosindikaattorit
1. InvestEU-rahastosta tuetun rahoituksen volyymi (jaoteltuna politiikkaikkunoittain)
1.1 Allekirjoitettujen rahoitustoimien volyymi
1.2 Liikkeelle saadut investoinnit
1.3 Yksityisen rahoituksen määrä
1.4 Saavutettu vipu- ja kerrannaisvaikutus
2. InvestEU-rahastosta tuetun rahoituksen maantieteellinen kattavuus (jaoteltuna
politiikkaikkunan, maan ja alueen perusteella yhteisen tilastollisten alueyksiköiden
nimikkeistön (NUTS) 2-tasolla)
2.1 Toimien kattamien maiden (jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden) määrä
2.2 Toimien kattamien alueiden määrä
2.3 Toimien volyymi jäsenvaltioittain ja alueittain
3. InvestEU-rahaston kautta saatavan rahoituksen vaikutus
3.1 Luotujen tai tuettujen työpaikkojen määrä
3.2
Investoinnit
ilmastotavoitteiden
politiikkaikkunoittain

tukemiseen

ja

jaoteltuina

tarvittaessa

3.3 Investoinnit digitalisaation tukemiseen
3.4 Investoinnit teollisuuden muutosprosessin tukemiseen
4. Kestävä infrastruktuuri
4.1 Energia: Uusiutuvien ja muiden turvallisten ja kestävien päästöttömien ja
vähäpäästöisten energialähteiden tuotantokapasiteetin lisäys (megawatteina, MW)
4.2 Energia: Niiden asuntojen, julkisten
energiatehokkuusluokka on parantunut

tilojen

ja

liiketilojen

määrä,

joiden

4.3 Energia: Hankkeiden tuottamat arvioidut energiansäästöt (kilowattitunteina, kWh)
4.4
Energia:
Vuosittaiset
hiilidioksidiekvivalenttitonneina

vähentyneet/vältetyt

kasvihuonekaasupäästöt

4.5 Energia: Kestävän energiainfrastruktuurin kehittämiseen,
nykyaikaistamiseen kohdistuneiden investointien volyymi

älyllistämiseen

ja

4.6 Digitaalisuus: Niiden asuntojen, yritysten tai julkisten rakennusten määrän lisäys, joiden
saatavilla on laajakaistaliittymä, jonka siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s ja nostettavissa
gigabittinopeuteen, tai perustettujen langattomien wifi-alueiden määrä
4.7 Liikenne: Liikkeelle saadut investoinnit, erityisesti TEN-T-liikenneverkkoon
– Rajatylittäviä ja puuttuvia yhteyksiä koskevien hankkeiden lukumäärä (mukaan lukien
TEN-T-ydinverkon ja kattavan verkon kaupunkisolmukohtia, alueellisia rajatylittäviä
rautatieyhteyksiä,
multimodaalikeskuksia,
merisatamia,
sisävesisatamia,
lentoasemayhteyksiä ja rautatie-/maantieterminaaleja koskevat hankkeet)
– Liikenteen digitalisaatiota edistävien hankkeiden lukumäärä, erityisesti Euroopan
rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS), jokiliikenteen tietopalvelun (RIS),
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älykkään liikennejärjestelmän (ITS), alusliikennettä koskevan seuranta- ja
tietojärjestelmän (VTMIS) / e-Maritimen ja eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan
nykyaikaistamishankkeen (SESAR) käyttöönotto
– Rakennettujen tai uudistettujen vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelupisteiden
lukumäärä
– Liikenteen turvallisuutta edistävien hankkeiden lukumäärä
4.8 Ympäristö: Investoinnit, joilla edistetään ilmanlaatuun, veteen, jätteisiin ja luontoon
liittyvän EU:n ympäristölainsäädännön edellyttämien suunnitelmien ja ohjelmien
toteuttamista
5. Tutkimus, innovointi ja digitalisaatio:
5.1 Toimet, joilla edistetään EU:n tavoitetta, jonka mukaan 3 prosenttia unionin
bruttokansantuotteesta (BKT) tulisi investoida tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin
5.2 Tutkimus- ja innovointihankkeita toteuttavien tuensaajayritysten määrät koon mukaan
6. Pk-yritykset
6.1 Tukea saaneiden yritysten määrät koon mukaan (mikroyritykset, pienet yritykset,
keskisuuret yritykset ja pienet midcap-yritykset)
6.2 Tukea saaneiden yritysten
kasvuvaihe/laajennusvaihe)

määrät

kehitysvaiheen

mukaan

(varhaisvaihe,

6.3 Jäsenvaltioiden ja alueiden NUTS 2 -tasolla tukemien yritysten lukumäärä
6.4 Tukea saaneiden yritysten määrät
toimialaluokituksen (NACE) koodin mukaan

aloittain

Euroopan

unionin

tilastollisen

6.5 Investointivolyymin pk-yrityksiin kohdistettu prosenttiosuus pk-yrityksiä koskevassa
politiikkaikkunassa
7. Sosiaaliset investoinnit ja osaaminen
7.1 Sosiaalinen infrastruktuuri: Tuetun sosiaalisen infrastruktuurin kapasiteetti ja saatavuus
sektoreittain: asuntotuotanto, koulutus, terveydenhuolto, muut
7.2 Mikrorahoitus ja yhteiskunnallisten yritysten rahoitus: Mikrorahoituksen saajien ja
tuettujen yhteiskunnallisten yritysten määrä
7.3 Osaaminen: Uutta osaamista hankkivien tai hankitun osaamisen validointia ja
sertifiointia hakevien henkilöiden määrä: virallinen yleissivistävä ja ammatillinen koulutus
8. Strategiset eurooppalaiset investoinnit
8.1 Kriittisen infrastruktuurin tarjoamiseen myötävaikuttavien toimien lukumäärä ja
volyymi, jaoteltuna fyysiseen infrastruktuurin ja siihen liittyvien tavaroiden ja palveluiden
mukaan
8.2 Kriittisen infrastruktuurin lisäkapasiteetti, jaoteltuna tarvittaessa alueittain
8.3 Unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta kriittisten teknologioiden ja
hyödykkeiden sekä kaksikäyttötuotteiden kehittämiseen myötävaikuttavien toimien
lukumäärä ja volyymi
8.4 Unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta kriittisiä teknologioita ja
hyödykkeitä sekä kaksikäyttötuotteita kehittävien ja valmistavien tuettujen yritysten
lukumäärä koon mukaan
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8.5 Kriittisten hyödykkeiden, mukaan lukien kriittisten terveydenhuollon tarvikkeiden,
toimittamiseen, valmistamiseen ja varastointiin myötävaikuttavien toimien lukumäärä ja
volyymi
8.6 Muut kriittiset hyödykkeet, mukaan lukien kriittiset terveydenhuollon tarvikkeet, joiden
toimittamista, valmistamista ja varastointia tuetaan, jaoteltuna hyödyketyypin mukaan
8.7 Unionin teollisen tulevaisuuden kannalta strategisesti tärkeiden, keskeisiä kehitystä
vauhdittavia ja digitaalisia teknologioita tukevien toimien lukumäärä ja volyymi.
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