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Dan Nica 

Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα V – πίνακας 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

 

Κατευθύνσεις 

κοινωνιακών 

επιπτώσεων 

Βραχυπρόθεσμες Μεσοπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Κάλυψη 

ενωσιακών 

προτεραιοτήτων 

πολιτικής μέσω 

της Ε&Κ 

Αποτελέσματα -  

Αριθμός και ποσοστό 

εκροών για την 

κάλυψη 

συγκεκριμένων 

ενωσιακών 

προτεραιοτήτων 

πολιτικής 

Λύσεις -  

Αριθμός και ποσοστό 

καινοτομιών και 

επιστημονικών 

αποτελεσμάτων που 

καλύπτουν 

συγκεκριμένες 

ενωσιακές 

προτεραιότητες 

πολιτικής 

Οφέλη -  

Συνολικές προσδοκώμενες 

επιπτώσεις από τη χρήση 

αποτελεσμάτων 

χρηματοδοτούμενων από το 

ΠΠ σχετικές με την 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων 

ενωσιακών προτεραιοτήτων 

πολιτικής, 

συμπεριλαμβανομένης της 

συνεισφοράς στον κύκλο 

χάραξης πολιτικής και 

νομοθετικής διαδικασίας. 

Οφέλη και 

επιπτώσεις μέσω 

αποστολών Ε&Κ 

Εκροές αποστολών 

Ε&Κ - 

Εκροές σε ειδικές 

αποστολές Ε&Κ 

Αποτελέσματα 

αποστολών Ε&Κ -  

Αποτελέσματα σε 

ειδικές αποστολές Ε&Κ 

Στόχοι αποστολών Ε&Κ που 

επιτεύχθηκαν -  

Στόχοι που επιτεύχθηκαν σε 

ειδικές αποστολές Ε&Κ 

Ενίσχυση της 

υιοθέτησης της 

καινοτομίας από 

την κοινωνία 

Συνδημιουργία -  

Αριθμός και ποσοστό 

έργων του ΠΠ στα 

οποία οι πολίτες της 

Συμμετοχή -  

Αριθμός και ποσοστό 

δικαιούχων οντοτήτων 

του ΠΠ με μηχανισμούς 

Υιοθέτηση της Ε&Κ από την 

κοινωνία -  

Υιοθέτηση και προβολή 

συνδημιουργούμενων 
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ΕΕ και οι τελικοί 

χρήστες συμβάλλουν 

στη συνδημιουργία 

περιεχομένου Ε&Κ 

συμμετοχής πολιτών 

και τελικών χρηστών 

μετά το έργο του ΠΠ 

επιστημονικών 

αποτελεσμάτων και 

καινοτόμων λύσεων στο 

πλαίσιο του ΠΠ 

Τροπολογία  

Κατευθύνσεις 

κοινωνιακών 

επιπτώσεων 

Βραχυπρόθεσμες Μεσοπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Κάλυψη στόχων 

του «Ορίζων 

Ευρώπη» και 

ενωσιακών 

προτεραιοτήτων 

πολιτικής μέσω της 

Ε&Κ 

Αποτελέσματα -  

Αριθμός και ποσοστό 

εκροών για την 

κάλυψη 

συγκεκριμένων 

στόχων του «Ορίζων 

Ευρώπη» και 
ενωσιακών 

προτεραιοτήτων 

πολιτικής 

Λύσεις -  

Αριθμός και ποσοστό 

καινοτομιών και 

επιστημονικών 

αποτελεσμάτων που 

καλύπτουν 

συγκεκριμένους 

στόχους του «Ορίζων 

Ευρώπη» και 
συγκεκριμένες 

ενωσιακές 

προτεραιότητες 

πολιτικής 

Οφέλη -  

Συνολικές προσδοκώμενες 

επιπτώσεις από τη χρήση 

αποτελεσμάτων 

χρηματοδοτούμενων από το 

ΠΠ σχετικές με την 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων 

στόχων του «Ορίζων 

Ευρώπη» και ενωσιακών 

προτεραιοτήτων πολιτικής, και 

συνεισφορά στον κύκλο 

χάραξης πολιτικής και 

νομοθετικής διαδικασίας. 

Οφέλη και 

επιπτώσεις μέσω 

αποστολών και 

συμπράξεων Ε&Κ 

Εκροές αποστολών 

Ε&Κ - Εκροές σε 

ειδικές αποστολές και 

συμπράξεις Ε&Κ 

Αποτελέσματα 

αποστολών Ε&Κ - 

Αποτελέσματα σε 

ειδικές αποστολές και 

συμπράξεις Ε&Κ 

Στόχοι αποστολών Ε&Κ που 

επιτεύχθηκαν - Στόχοι που 

επιτεύχθηκαν σε ειδικές 

αποστολές και συμπράξεις 

Ε&Κ 

Εκπλήρωση της 

δέσμευσης της 

Ένωσης για το 

κλίμα και επίτευξη 

μιας οικονομίας 

και κοινωνίας 

μηδενικού 

ισοζυγίου 

εκπομπών 

Έργα και εκροές -  

Αριθμός και ποσοστό 

έργων και εκροών που 

συνδέονται με το 

κλίμα (ανά αποστολή, 

σύμπραξη, και 

γραμμή του 

προϋπολογισμού του 

προγράμματος) 

Καινοτομίες από έργα 

του ΠΠ που 

συνδέονται με το 

κλίμα -   

Καινοτομίες -  

Αριθμός καινοτομιών 

από έργα του ΠΠ που 

συνδέονται με το 

κλίμα, μεταξύ άλλων 

από χορηγηθέντα ΔΔΙ 

Κοινωνιακές και οικονομικές 

επιπτώσεις των έργων που 

συνδέονται με το κλίμα -   

Συνολικές προσδοκώμενες 

επιπτώσεις της χρήσης 

αποτελεσμάτων που 

χρηματοδοτούνται από το 

ΠΠ, για την επίτευξη των 

μακροπρόθεσμων κλιματικών 

και ενεργειακών δεσμεύσεων 

της Ένωσης που απορρέουν 

από τη συμφωνία του 

Παρισιού  

Οικονομικό, κοινωνιακό και 

περιβαλλοντικό κόστος και 
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όφελος των έργων που 

συνδέονται με το κλίμα   

- Διείσδυση καινοτόμων 

λύσεων, που προκύπτουν από 

έργα του ΠΠ, για τον 

μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής και την προσαρμογή 

σε αυτήν 

- Συνολικές προσδοκώμενες 

επιπτώσεις της χρήσης των 

λύσεων αυτών στις θέσεις 

εργασίας και στη δημιουργία 

εταιρειών, στην οικονομική 

μεγέθυνση, στην καθαρή 

ενέργεια, στην υγεία και στην 

ευημερία 

(συμπεριλαμβανομένης της 

ποιότητας του αέρα, του 

εδάφους και των υδάτων)  

Ενίσχυση της 

υιοθέτησης της 

Ε&Κ από την 

κοινωνία,  

Συνδημιουργία -  

Αριθμός και ποσοστό 

έργων του ΠΠ στα 

οποία οι πολίτες της 

ΕΕ και οι τελικοί 

χρήστες συμβάλλουν 

στη συνδημιουργία 

περιεχομένου Ε&Κ 

Συμμετοχή -  

Αριθμός και ποσοστό 

δικαιούχων οντοτήτων 

του ΠΠ με 

μηχανισμούς 

συμμετοχής πολιτών 

και τελικών χρηστών 

μετά το έργο του ΠΠ 

Υιοθέτηση της Ε&Κ από την 

κοινωνία 

Πρόσβαση, υιοθέτηση και 

προβολή συνδημιουργούμενων 

επιστημονικών 

αποτελεσμάτων και 

καινοτόμων λύσεων στο 

πλαίσιο του ΠΠ 

 

 

Or. en 

 

 


