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BIJLAGE III
Essentiële prestatie-indicatoren
1. Volume van de door het InvestEU-fonds ondersteunde financiering (uitgesplitst naar
beleidsterrein)
1.1 Volume van de ondertekende verrichtingen
1.2 Gemobiliseerde investeringen
1.3 Gemobiliseerd bedrag aan particuliere financiering
1.4 Bereikte hefboom- en multiplicatoreffecten
2. Geografische dekking van de door het InvestEU-fonds ondersteunde financiering
(uitgesplitst naar beleidsterrein, land en regio op het niveau van de nomenclatuur van
territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) 2)
2.1 Aantal landen (lidstaten en derde landen) met InvestEU-verrichtingen
2.2 Aantal regio’s met InvestEU-verrichtingen
2.3 Volume van de verrichtingen per land (lidstaat en derde land) en per regio
3. Effect van de financiering uit het InvestEU-fonds
3.1 Aantal gecreëerde of ondersteunde banen
3.2 Investeringen ter ondersteuning van klimaatdoelstellingen, in voorkomend geval
uitgesplitst naar beleidsterrein
3.3 Investeringen ter ondersteuning van digitalisering
3.4 Investeringen ter ondersteuning van industriële transitie
4. Duurzame infrastructuur
4.1 Energie: Extra geïnstalleerde capaciteit voor de opwekking van hernieuwbare en andere
veilige en duurzame emissieloze en emissiearme energie, uitgedrukt in megawatt (MW)
4.2 Energie: Aantal huishoudens, aantal openbare en commerciële gebouwen en terreinen
met een verbeterde energieverbruikclassificatie
4.3 Energie: Geraamde energiebesparing als gevolg van de projecten, uitgedrukt in
kilowattuur (kWh)
4.4 Energie: Broeikasgasemissies die elk jaar worden beperkt/vermeden, uitgedrukt in ton
CO2-equivalent
4.5 Energie: Volume van investeringen in het ontwikkelen, slimmer maken en moderniseren
van duurzame energie-infrastructuur
4.6 Digitalisering: Extra huishoudens, ondernemingen of openbare gebouwen met een
breedbandtoegang van ten minste 100 megabit per seconde die kan worden opgewaardeerd
tot gigabitsnelheid, of aantal gecreëerde wifihotspots
4.7 Vervoer: Gemobiliseerde investeringen, met name in TEN-T-projecten
– Aantal projecten voor grensoverschrijdende verbindingen en missing links (waaronder
projecten in verband met stedelijke knooppunten, regionale grensoverschrijdende
spoorwegverbindingen, multimodale platformen, zeehavens, binnenhavens, verbindingen
met luchthavens en terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer op het TEN-Tkernnetwerk en het uitgebreide TEN-T-netwerk)
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– Aantal projecten dat bijdraagt tot de digitalisering van het vervoer, met name door de
uitrol van het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS), het
Rivierinformatiesysteem (RIS), het intelligent vervoerssysteem (ITS), het monitoring- en
informatiesysteem voor de zeescheepvaart (VTMIS)/elektronische maritieme diensten en
het ATM-onderzoek voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim (SESAR)
– Aantal gecreëerde of gemoderniseerde bevoorradingspunten voor alternatieve
brandstoffen
– Aantal projecten dat bijdraagt tot de veiligheid van het vervoer
4.8 Milieu: Investeringen die bijdragen aan de uitvoering van plannen en programma's die op
grond van het acquis van de Unie op milieugebied met betrekking tot luchtkwaliteit, water,
afval en natuur vereist zijn
5. Onderzoek, innovatie en digitalisering
5.1 Bijdrage aan de doelstelling dat 3 % van het bruto binnenlands product (bbp) van de
Unie in onderzoek, ontwikkeling en innovatie wordt geïnvesteerd
5.2 Aantal ondersteunde ondernemingen per grootte die onderzoeks- en innovatieprojecten
verrichten
6. Kmo’s
6.1 Aantal ondersteunde ondernemingen per grootte (micro, klein, middelgroot en kleine
midcaps)
6.2 Aantal ondersteunde ondernemingen per fase (start, groei/uitbreiding)
6.3 Aantal ondersteunde ondernemingen per lidstaat en regio op NUTS 2-niveau
6.4 Aantal ondersteunde ondernemingen naar sector per code van de statistische
nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Unie (NACE)
6.5 Percentage van het investeringsvolume op het beleidsterrein kmo's dat naar kmo’s is
gegaan
7. Sociale investeringen en vaardigheden
7.1 Sociale infrastructuur: Capaciteit van en toegang tot de ondersteunde sociale
infrastructuur per sector: huisvesting, onderwijs, gezondheid, andere
7.2 Microfinanciering en financiering voor sociale ondernemingen: Aantal ondersteunde
ontvangers van microfinanciering en ondernemingen uit de sociale economie
7.3 Vaardigheden: Aantal personen dat nieuwe vaardigheden verwerft of vaardigheden laat
valideren en certificeren: formele onderwijs- en opleidingskwalificatie
8. Europese strategische investeringen
8.1 Aantal en volume van verrichtingen die bijdragen tot de verstrekking van kritieke
infrastructuur, in voorkomend geval uitgesplitst naar fysieke infrastructuur en de
bijbehorende goederen en diensten
8.2 Extra capaciteit voor kritieke infrastructuur, in voorkomend geval uitgesplitst naar
gebieden
8.3 Aantal en volume van verrichtingen die bijdragen tot de ontwikkeling van kritieke
technologie en input voor de beveiliging van de Unie en haar lidstaten, en producten voor
tweeërlei gebruik
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8.4 Aantal ondersteunde ondernemingen naar omvang die kritieke technologie en input voor
de beveiliging van de Unie en haar lidstaten en producten voor tweeërlei gebruik
ontwikkelen en produceren
8.5 Aantal en volume van verrichtingen die bijdragen tot de levering van, de productie van
en de aanleg van voorraden kritieke input, met inbegrip van die voor gezondheidszorg
8.6 Additionele kritieke input, met inbegrip van die voor gezondheidszorg, ondersteund voor
levering, productie en aanleg van voorraden, in voorkomend geval uitgesplitst naar type
8.7 Aantal en volume van verrichtingen die ondersteuning bieden voor sleuteltechnologieën
en digitale technologieën die van strategisch belang zijn voor de industriële toekomst van de
Unie.
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