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LIITE I 

EMKVR:N YHTEISET INDIKAATTORIT 

KESKEISET 
SUORITUSINDI-
KAATTORIT38 

TULOSINDIKAATTORIT 

(MITTAYKSIKKÖ) 

TUOTOS-
INDIKAAT-

TORI 

CI 01 - Perustetut 
yritykset 

CI 02 - Yritykset, joilla on 
suurempi liikevaihto 

CI 03 - Luodut työpaikat 

CI 04 - Säilytetyt 
työpaikat 

CI 05 - Hyötyvät henkilöt 

CI 06 - Toimet, joilla 
edistetään ympäristön 
hyvää tilaa, mukaan lukien 
luonnon ennallistaminen, 
luonnonsuojelu, 
ekosysteemien suojelu, 
luonnon monimuotoisuus, 
eläinten terveys ja 
hyvinvointi 

CR 01 - Uusi tuotantokapasiteetti (tonnia/vuosi) 

CR 02 - Säilytetty vesiviljelytuotanto (tonnia/vuosi) 

CR 03 - Perustetut yritykset (yhteisöjen lukumäärä) 

CR 04 - Yritykset, joilla on suurempi liikevaihto 
(yhteisöjen lukumäärä) 

CR 05 - Poistettujen alusten kapasiteetti (GT ja kW) 

CR 06 - Luodut työpaikat (henkilöiden lukumäärä) 

CR 07 - Säilytetyt työpaikat (henkilöiden lukumäärä) 

CR 08 - Hyötyvät henkilöt (henkilöiden lukumäärä) 

CR 09 - Alue, jolla toteutetaan ympäristön hyvää tilaa 
edistäviä toimia ja luonnon monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien suojelu-, säilyttämis- ja 
ennallistamistoimia (km² tai km) 

CO 01 - 

Toimien 

lukumäärä 

                                                 
38  EMKVR:n keskeiset suoritusindikaattorit, joita komissio käyttää varainhoitoasetuksen 41 

artiklan 3 kohdan h alakohdan iii alakohdasta johtuvan raportointivelvollisuutensa 
noudattamiseksi. 
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CI 07 - Energiankulutus, 
joka johtaa CO2-päästöjen 
vähenemiseen 

CI 08- Tuettujen pk-
yritysten lukumäärä 

CI 09 - Sähköisillä 
sijainti- ja 
saalisilmoituslaitteilla 
varustettujen 
kalastusalusten lukumäärä 

CI 10 - Paikallisten 
toimintaryhmien 
lukumäärä 

CI 11 - Tuettujen 
pienimuotoista 
rannikkokalastusta 
harjoittavien 
kalastusalusten lukumäärä 

CI 12 - Data- ja 
tietofoorumien käyttö 

 

CR 10 - Toimet, joilla edistetään ympäristön hyvää 
tilaa, mukaan lukien luonnon ennallistaminen, 
luonnonsuojelu, ekosysteemien suojelu, luonnon 
monimuotoisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi 
(toimien lukumäärä) 

CR 11 - Yhteisöt, jotka lisäävät yhteiskunnallista 
kestävyyttä (yhteisöjen lukumäärä) 

CR 12 - Tietojen keruu, hallinta ja käyttö: järjestelmän 
tehokkuus (asteikko: suuri, keskitasoinen, pieni) 

CR 13 - Sidosryhmien välinen yhteistyö (toimien 
lukumäärä) 

CR 14 - Mahdollistetut innovaatiot (uusien tuotteiden, 
palvelujen, prosessien, liiketoimintamallien tai 
menetelmien lukumäärä) 

CR 15 - Asennetut tai parannetut valvontavälineet 
(välineiden lukumäärä) 

CR 16 - Edistämis- ja tiedotustoimista hyötyvät 
yhteisöt (yhteisöjen lukumäärä) 

CR 17 - Resurssitehokkuutta tuotannossa ja/tai 
jalostuksessa parantavat yhteisöt (yhteisöjen 
lukumäärä) 

CR 18 - Energiankulutus, joka johtaa CO2-päästöjen 
vähenemiseen (kWh/tonni tai litraa/h) 

CR 19 - Toimet hallinnointivalmiuksien 
parantamiseksi (toimien lukumäärä) 

CR 20 - Aikaansaadut investoinnit (euroa) 

CR 21 - Tietosarjat ja jaettu neuvonta (määrä) 

CR 22 - Data- ja tietofoorumien käyttö (sivujen 
katselukertojen lukumäärä) 

 

 
 
 


