ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στρασβούργο, 29.5.2018
COM(2018) 372 final
ANNEX 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της
πρότασης
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής
{SEC(2018) 268 final} - {SWD(2018) 282 final} - {SWD(2018) 283 final}

EL

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Βασικό σύνολο δεικτών επιδόσεων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 31
Στόχος πολιτικής
(1)

Ειδικός στόχος
(2)

i) Ενίσχυση των ικανοτήτων
έρευνας και καινοτομίας και
αξιοποίηση των προηγμένων
τεχνολογιών
1. Μια εξυπνότερη Ευρώπη
μέσω της προώθησης του
καινοτόμου και έξυπνου
οικονομικού μετασχηματισμού

Εκροές
(3)
CCO 01 - Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται
για να καινοτομούν
CCO 02 - Ερευνητές που εργάζονται σε
υποστηριζόμενες ερευνητικές
εγκαταστάσεις

Αποτελέσματα
(4)
CCR 01 - ΜΜΕ που εισάγουν
καινοτομίες σε προϊόντα, διαδικασίες,
μάρκετινγκ ή θέματα οργάνωσης

ii) Εκμετάλλευση των οφελών της
ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις
επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις

CCO 03 - Επιχειρήσεις και δημόσιοι
οργανισμοί που υποστηρίζονται για την
ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών
και εφαρμογών

ii) Ενίσχυση της ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

CCR 03 - Θέσεις εργασίας που
CCO 04 - ΜΜΕ που υποστηρίζονται για τη
δημιουργήθηκαν στις υποστηριζόμενες
δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης
ΜΜΕ

iv) Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την
έξυπνη εξειδίκευση, τη
βιομηχανική μετάβαση και την
επιχειρηματικότητα

CCO 05 - ΜΜΕ που επενδύουν στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων
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CCR 02 - Επιπλέον χρήστες νέων
ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και
εφαρμογών που αναπτύσσονται από
επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς

CCR 04 - Προσωπικό ΜΜΕ που
ωφελείται από κατάρτιση για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων

Οι εν λόγω δείκτες θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή για να ανταποκριθεί στην υποχρέωση υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i) του [ισχύοντος]
δημοσιονομικού κανονισμού.
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2. Μια πιο πράσινη Ευρώπη με
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα μέσω της
προώθησης της δίκαιης
μετάβασης σε καθαρές μορφές
ενέργειας, των πράσινων και
γαλάζιων επενδύσεων, της
κυκλικής οικονομίας, της
προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, της πρόληψης και της
διαχείρισης των κινδύνων

i) Προώθηση μέτρων ενεργειακής
απόδοσης

CCO 06 - Επενδύσεις σε μέτρα για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

CCR 05 - Δικαιούχοι με βελτιωμένη
ενεργειακή κατάταξη

ii) Προαγωγή των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας
iii) Ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών
συστημάτων, δικτύων και
εξοπλισμού αποθήκευσης σε
τοπικό επίπεδο

CCO 07 - Επιπλέον ικανότητα παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

CCR 06 - Όγκος επιπλέον ενέργειας που
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές

CCO 08 - Συστήματα ψηφιακής
διαχείρισης για έξυπνα δίκτυα

CCR 07 - Επιπλέον χρήστες που είναι
συνδεδεμένοι σε έξυπνα δίκτυα

iv) Προαγωγή της προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή, της
πρόληψης των κινδύνων και της
ανθεκτικότητας στις καταστροφές

CCO 09 - Νέα ή αναβαθμισμένα
συστήματα παρακολούθησης
καταστροφών, ετοιμότητας,
προειδοποίησης και ανταπόκρισης

v) Προαγωγή της βιώσιμης
διαχείρισης του νερού

CCO 10 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

vi) Pροώθηση της μετάβασης σε
μια κυκλική οικονομία
vii) Ενίσχυση της βιοποικιλότητας,
των πράσινων υποδομών στο
αστικό περιβάλλον και μείωση της
ρύπανσης

CCO 11 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα
ανακύκλωσης αποβλήτων

CCR 08 - Επιπλέον πληθυσμός που
ωφελείται από μέτρα προστασίας κατά
των πλημμυρών, των δασικών
πυρκαγιών και άλλων φυσικών
καταστροφών που συνδέονται με την
κλιματική αλλαγή
CCR 09 - Επιπλέον πληθυσμός που
είναι συνδεδεμένος σε δευτερεύον
τουλάχιστον σύστημα επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων
CCR 10 - Επιπλέον απόβλητα που
ανακυκλώνονται

CCO 12 - Επιφάνεια πράσινων υποδομών
που στηρίζονται σε αστικές περιοχές

CCR 11 - Πληθυσμός που ωφελείται
από μέτρα για την ποιότητα του αέρα
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3. Μια πιο διασυνδεδεμένη
Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης
της κινητικότητας και των
περιφερειακών διασυνδέσεων
ΤΠΕ

4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη
μέσω της υλοποίησης του
ευρωπαϊκού πυλώνα
κοινωνικών δικαιωμάτων

i) Eνίσχυση της ψηφιακής
συνδεσιμότητας

CCO 13 - Επιπλέον νοικοκυριά και
επιχειρήσεις που καλύπτονται από
ευρυζωνικά δίκτυα πολύ υψηλής
χωρητικότητας

CCR 12 - Επιπλέον νοικοκυριά και
επιχειρήσεις με συνδρομές σε
ευρυζωνικές υπηρεσίες δικτύου πολύ
υψηλής χωρητικότητας

ii) Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού
στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου,
ασφαλούς και διατροπικού ΔΕΔ-Μ

CCO 14 - Οδικό ΔΕΔ-Μ: Νέες και
αναβαθμισμένες οδοί

CCR 13 - Εξοικονόμηση χρόνου που
οφείλεται στη βελτίωση των οδικών
υποδομών

iii) Aνάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής
στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης,
ασφαλούς και διατροπικής εθνικής,
περιφερειακής και τοπικής
κινητικότητας, με καλύτερη
πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και
διασυνοριακή κινητικότητα

CCO 15 - Σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ: Νέες και
αναβαθμισμένες σιδηροδρομικές γραμμές

CCR 14 - Ετήσιος αριθμός επιβατών
που εξυπηρετούνται από βελτιωμένες
σιδηροδρομικές μεταφορές

iv) Προαγωγή της βιώσιμης
πολυτροπικής αστικής
κινητικότητας

CCO 16 - Επέκταση και εκσυγχρονισμός
γραμμών τραμ και μετρό

CCR 15 - Ετήσιος αριθμός χρηστών που
εξυπηρετούνται από νέες και
εκσυγχρονισμένες γραμμές τραμ και
μετρό

CCO 17 - Ετήσιος αριθμός ανέργων που
εξυπηρετείται από βελτιωμένες
εγκαταστάσεις για υπηρεσίες απασχόλησης

CCR 16 - Αριθμός ατόμων που
αναζητούν εργασία και χρησιμοποιούν
ετησίως τις βελτιωμένες υπηρεσίες
απασχόλησης

CCO 18 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα
υποδομών παιδικής φροντίδας και
εκπαίδευσης

CCR 17 - Ετήσιος αριθμός χρηστών που
εξυπηρετούνται από νέες ή
αναβαθμισμένες υποδομές παιδικής
φροντίδας και εκπαίδευσης

i) Ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των αγορών
εργασίας και της πρόσβασης σε
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης
μέσω της ανάπτυξης της
κοινωνικής καινοτομίας και των
υποδομών
ii) Bελτίωση της πρόσβασης σε
ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης,
κατάρτισης και διά βίου μάθησης
χωρίς αποκλεισμούς μέσω της
ανάπτυξης υποδομών
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iii) Aκόμη μεγαλύτερη
κοινωνικοοικονομική ένταξη
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων,
μεταναστών και μειονεκτουσών
ομάδων με την εφαρμογή
ολοκληρωμένων μέτρων που
αφορούν μεταξύ άλλων τη στέγαση
και τις κοινωνικές υπηρεσίες·
iv) Eξασφάλιση ισότιμης
πρόσβασης σε υγειονομική
περίθαλψη με την ανάπτυξη
υποδομών, συμπεριλαμβανομένης
της πρωτοβάθμιας υγειονομικής
περίθαλψης·
5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους
πολίτες της μέσω της
προώθησης της βιώσιμης και
ολοκληρωμένης ανάπτυξης των
αστικών, αγροτικών και
παράκτιων περιοχών, καθώς και
μέσω της στήριξης τοπικών
πρωτοβουλιών

i) Ενίσχυση της ολοκληρωμένης
κοινωνικής, οικονομικής και
περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της
πολιτιστικής κληρονομιάς και της
ασφάλειας στις αστικές περιοχές

CCO 19 - Επιπλέον χωρητικότητα
υποδομών υποδοχής που έχουν
δημιουργηθεί ή αναβαθμιστεί

CCR 18 - Ετήσιος αριθμός χρηστών που
εξυπηρετούνται από νέες και
βελτιωμένες εγκαταστάσεις υποδοχής
και στέγασης

CCO 20 - Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα
υποδομών υγειονομικής περίθαλψης

CCR 19 - Πληθυσμός με πρόσβαση σε
βελτιωμένες υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης

CCO 21 - Πληθυσμός που καλύπτεται από
τις στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής
ανάπτυξης
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