EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 29.5.2020
COM(2020) 403 final
ANNEX 3

BILAGA
till
Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om inrättande av InvestEU-programmet

SV

SV

BILAGA III
Nyckelprestationsindikatorer
1. Volym av finansiering som stöds av InvestEU-fonden (uppdelad efter politikområde)
1.1 Volym godkända transaktioner
1.2 Mobiliserade investeringar
1.3 Belopp för privat finansiering som mobiliserats
1.4 Uppnådd hävstångs- och multiplikatoreffekt
2. Geografisk täckning för finansiering som stöds av InvestEU-fonden (uppdelad efter
politikområde, land och region enligt nivå 2 i den gemensamma nomenklaturen för statistiska
territoriella enheter (Nuts))
2.1 Antal länder (medlemsstater och tredjeländer) som omfattas av transaktionerna
2.2 Antal regioner som omfattas av transaktionerna
2.3 Volym av transaktioner per land (medlemsstater och tredjeländer) och region
3. Effekten av finansiering via InvestEU-fonden
3.1 Antal skapade eller stödda arbetstillfällen
3.2 Investeringar som stöder klimatmålen och, i förekommande fall, uppdelade per
politikområde
3.3 Investeringar som stöder digitalisering
3.4. Investeringar som stöder industriell omställning
4. Hållbar infrastruktur
4.1 Energi: ytterligare installerad kapacitet för produktion av förnybar och annan säker och
hållbar utsläppsfri och utsläppssnål energi (i megawatt, MW)
4.2 Energi: antal hushåll och antal offentliga och kommersiella lokaler med förbättrad
energiförbrukningsklass
4.3 Energi: beräknade energibesparingar som genererats av projekten (i kilowattimmar,
kWh)
4.4 Energi: årliga
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4.5 Energi: volym investeringar i utveckling och modernisering av smart och hållbar
energiinfrastruktur
4.6 Digitalisering: ytterligare hushåll, företag eller offentliga byggnader med
bredbandsanslutning på minst 100 Mbps med möjlighet till uppgradering till gigabithastighet eller antal inrättade wifi-uppkopplingszoner
4.7 Transport: mobiliserade investeringar, särskilt i TEN-T
– Antal gränsöverskridande projekt och projekt för felande länkar (inbegripet projekt som
rör urbana knutpunkter, regionala gränsöverskridande järnvägsförbindelser, multimodala
plattformar, kusthamnar, inlandshamnar, förbindelser till flygplatser och järnvägs/vägterminaler i stomnätet och det övergripande nätet i TEN-T)
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– Antal projekt som bidrar till digitalisering av transporter, särskilt genom utbyggnad av
det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), flodinformationstjänster (RIS),
intelligenta transportsystem (ITS), övervaknings- och informationssystem för sjötrafik
(VTMIS)/e-tjänster för sjöfart och Sesar (Single European Sky ATM Research)
– Antal inrättade eller uppgraderade leveranspunkter för alternativa bränslen
– Antal projekt som bidrar till säkra transporter
4.8 Miljö: investeringar som bidrar till genomförandet av planer och program som föreskrivs
i unionens regelverk på miljöområdet avseende luftkvalitet, vatten, avfall och natur
5. Forskning, innovation och digitalisering
5.1 Bidrag till målet att 3 % av unionens bruttonationalprodukt (BNP) ska investeras i
forskning, utveckling och innovation
5.2 Antal stödda företag efter storlek som genomför forsknings- och innovationsprojekt
6. Små och medelstora företag
6.1 Antal stödda företag efter storlek (mikro-, små, medelstora samt medelstora börsnoterade
företag)
6.2 Antal stödda företag efter utvecklingsskede (tidigt skede, tillväxt/expansion)
6.3 Antal stödda företag per medlemsstat och region på Nuts 2-nivå
6.4 Antal stödda företag per sektor enligt kod i den statistiska näringsgrensindelningen i
Europeiska unionen (Nace-kod)
6.5 Procentandel av investeringsvolymen inom politikområdet små och medelstora företag
som är inriktad på små och medelstora företag
7. Sociala investeringar och kompetens
7.1 Social infrastruktur: kapacitet på och tillgång till stödd social infrastruktur efter sektor:
bostäder, utbildning, hälsa, annat
7.2 Mikrofinansiering och finansiering av sociala företag:
mikrofinansiering och stödda företag inom den sociala sektorn

antal mottagare av

7.3 Kompetens: antal enskilda som förvärvat nya kompetenser eller fått sina kompetenser
validerade och certifierade: formell utbildning och yrkeskvalifikationer
8. Strategiska europeiska investeringar
8.1 Antal och volym för transaktioner som bidrar till tillhandahållande av kritisk
infrastruktur, uppdelat per fysisk infrastruktur och därmed förknippade varor och tjänster om
tillämpligt
8.2 Ytterligare kapacitet för kritisk infrastruktur, uppdelad på områden om tillämpligt
8.3 Antal och volym för transaktioner som bidrar till utveckling av kritisk teknik och kritiska
insatsvaror för unionens och dess medlemsstaters säkerhet, och produkter med dubbla
användningsområden
8.4 Antal stödda företag, efter storlek, som utvecklar och tillverkar kritisk teknik och kritiska
insatsvaror för unionens och dess medlemsstaters säkerhet, och produkter med dubbla
användningsområden
8.5 Antal och volym för transaktioner som bidrar till tillhandahållande, tillverkning och
lagring av kritiska insatsvaror, inklusive för kritisk hälso- och sjukvård
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8.6 Ytterligare kritiska insatsvaror, även för kritisk hälso- och sjukvård, som omfattas av
stöd för tillhandahållande, tillverkning och lagring, efter typ om tillämpligt
8.7 Antal och volym för transaktioner som stöder grundläggande möjliggörande och digital
teknik som är strategiskt viktig för unionens industriella framtid
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