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BILAGA II
Centrala prestationsindikatorer för Eruf och Sammanhållningsfonden som avses i artikel 7.3 1
Politiskt mål
(1)

1. Ett smartare Europa genom
innovativ och smart ekonomisk
omvandling
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Särskilt mål
(2)

Output
(3)

Resultat
(4)

i) Förbättra forsknings- och
innovationskapaciteten och
användningen av avancerad
teknik

CCO 01 – Företag som får stöd till
innovation
CCO 02 – Forskare som arbetar vid
forskningsanläggningar som får stöd

CCR 01 – Små och medelstora företag
som inför produkt-, process-,
marknadsförings- eller
organisationsinnovationer

ii) Säkra nyttan av digitaliseringen
för invånare, företag och
myndigheter

CCO 03 – Företag och offentliga
institutioner som får stöd att digitalisera
produkter, tjänster och tillämpningar

CCR 02 – Extra användare av nya
digitala produkter, tjänster och
tillämpningar som utvecklats av företag
och offentliga institutioner

iii) Förbättra de små och medelstora
CCO 04 – Små och medelstora företag som
företagens tillväxt och
får stöd att skapa sysselsättning och tillväxt
konkurrenskraft

CCR03 – Antal skapade arbetstillfällen i
små och medelstora företag som får stöd

iv) Utveckla färdigheter för smart
specialisering, strukturomvandling
och entreprenörskap

CCR 04 – Personal vid små och
medelstora företag som deltar i
utbildning i kompetensutveckling

CCO 05 – Små och medelstora företag som
investerar i kompetensutveckling

Dessa indikatorer kommer att användas av kommissionen i enlighet med dess rapporteringskrav i artikel 38.3 e i i den [tillämpliga] budgetförordningen.

1

2. Ett grönare och
koldioxidsnålare Europa genom
ren och rättvis
energiomställning, gröna och
blå investeringar, den cirkulära
ekonomin, klimatanpassning,
riskförebyggande och
riskhantering

i) Främja
energieffektivitetsåtgärder

CCO 06 – Investeringar i åtgärder för att
förbättra energieffektivitet

CCR 05 – Stödmottagare med förbättrad
energiklassning

ii) Främja förnybar energi

CCO 07 – Extra produktionskapacitet för
förnybar energi

CCR 06 – Volym av extra förnybar
energi som producerats

iii) Utveckla smarta energisystem,
smarta nät och smart lagring på
lokal nivå

CCO 08 – Digitala förvaltningssystem som
utvecklats för smarta nät

CCR 07 – Extra användare som anslutits
till smarta nät

iv) Främja anpassning,
riskförebyggande och
motståndskraft mot katastrofer i
samband med klimatförändringen

CCO 09 – Ny eller uppgraderad
övervakning av, varning för och reaktion
vid katastrofer

CCR 08 – Extra antal människor som
omfattas av åtgärder för skydd mot
översvämningar, skogsbränder och
andra klimatrelaterade naturkatastrofer

v) Främja en hållbar
vattenförvaltning

CCO 10 – Ny eller uppgraderad kapacitet
för avloppsrening

CCR 09 – Extra antal människor som
åtminstone är anslutna till sekundär
avloppsrening

vi) Främja övergången till en
cirkulär ekonomi

CCO 11 – Ny eller uppgraderad kapacitet
för avfallsåtervinning

CCR 10 – Extra avfall som återvunnits

vii) Främja biologisk mångfald och
grön infrastruktur i stadsmiljö samt
minska föroreningarna

CCO 12 – Yta grön infrastruktur i
stadsområden

CCR 11 – Antal människor som
omfattas av åtgärder för luftkvalitet
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3. Ett mer sammanlänkat
Europa genom förbättrad
mobilitet och regional IKTkonnektivitet

4. Ett mer socialt Europa genom
den europeiska pelaren för
sociala rättigheter

i) Förbättra digital konnektivitet

CCO 13 – Extra hushåll och företag som
har bredband med mycket hög kapacitet

CCR 12 – Extra hushåll och företag som
abonnerar på bredband med mycket hög
kapacitet

ii) Utveckla ett hållbart,
klimattåligt, intelligent, säkert och
intermodalt TEN-T

CCO 14 – Väg TEN-T: nya och
uppgraderade vägar

CCR 13 – Tidsinbesparingar till följd av
förbättrad väginfrastruktur

iii) Utveckla hållbar, klimattålig,
intelligent och intermodal nationell,
regional och lokal mobilitet,
inklusive förbättrad tillgång till
TEN-T samt gränsöverskridande
mobilitet

CCO 15 – Järnväg TEN-T: nya och
uppgraderade järnvägar

CCR 14 – Antal passagerare per år som
betjänas av förbättrad järnvägstransport

iv) Främja hållbar multimodal
mobilitet i städerna

CCO 16 – Utökning och modernisering av
spårvagns- och tunnelbanelinjer

i) Effektivisera arbetsmarknaderna
och förbättra tillgången till
sysselsättning av god kvalitet
genom att utveckla social
innovation och social infrastruktur

CCR 15 – Användare per år som
betjänas av nya och moderniserade
spårvagns- och tunnelbanelinjer

CCO 17 – Antal arbetslösa per år som
betjänas av förbättrade möjligheter till
sysselsättningstjänster

CCR 16 – Antal arbetssökande per år
som betjänas av förbättrade möjligheter
till sysselsättningstjänster

ii) Förbättra tillgången till tjänster
av god kvalitet för alla inom
utbildning och livslångt lärande
genom att utveckla infrastruktur

CCO 18 – Ny eller uppgraderad kapacitet
för barntillsyns- och
utbildningsinfrastruktur

CCR 17 – Användare per år som
betjänas av ny eller uppgraderad
barntillsyns- och
utbildningsinfrastruktur

iii) Förbättra den socioekonomiska
integrationen av marginaliserade
grupper, migranter och
missgynnade grupper, genom
integrerade åtgärder, bl.a. bostäder
och sociala tjänster

CCO 19 – Extra kapacitet hos
mottagningsinfrastruktur som inrättats eller
uppgraderats

CCR 18 – Användare per år som
betjänas av nya och förbättrade
mottagnings- och boendemöjligheter

iv) Säkerställa lika tillgång till
hälso- och sjukvård genom att

CCO 20 – Ny eller uppgraderad kapacitet
för hälso- och sjukvårdsinfrastruktur

CCR 19 – Antal människor med tillgång
till förbättrade hälso- och
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utveckla infrastruktur
5. Ett Europa närmare
medborgarna genom hållbar
och integrerad utveckling av
stads-, landsbygds- och
kustområden och lokala initiativ

i) Främja en integrerad social,
ekonomisk och miljömässig
utveckling, kulturarvet och säkerhet
i stadsområden

sjukvårdstjänster

CCO 21 – Antal människor som omfattas
av strategier för integrerad stadsutveckling
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