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Rendeletre irányuló javaslat 

V melléklet – 2 táblázat 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

 

A társadalmi hatás 

felé 
Rövid távú Középtávú Hosszabb távú 

Az uniós 

szakpolitikai 

prioritások 
kezelése a K+I 

segítségével 

Outputok –  

Az egyedi uniós 

szakpolitikai 

prioritások kezelését 

célzó outputok száma 

és aránya 

Megoldások –  

Az egyedi uniós 

szakpolitikai 

prioritások kezelését 

célzó innovációk és 

tudományos 

eredmények száma és 

aránya 

Előnyök –  

A keretprogram által 

finanszírozott eredmények 

használatából eredő összesített 

becsült hatások az egyes uniós 

szakpolitikai prioritások 

kezelése terén, ideértve a 

jogalkotási és a szakpolitikai 

döntéshozatali folyamathoz 

való hozzájárulást 

Előnyök és 

hatások K+I 

küldetéseken 

keresztül történő 

biztosítása 

A K+I küldetések 

outputjai – 

Egyes K+I küldetések 

outputjai 

A K+I küldetések 

eredményei –  

Egyes K+I küldetések 

eredményei 

A K+I küldetések 

megvalósított célkitűzései –  

Egyes K+I küldetések 

megvalósított célkitűzései 

Az innováció 
társadalmi 

elterjedésének 

erősítése 

Közös alkotás –  

A keretprogram azon 

projektjeinek száma 

és aránya, 

amelyekben az uniós 

polgárok és 

végfelhasználók 

Részvétel –  

A keretprogram azon 

kedvezményezett 

szervezeteinek száma és 

aránya, amelyek 

rendelkeznek polgári és 

végfelhasználói 

A K+I társadalmi elterjedése –  

A keretprogram égisze alatt 

közösen alkotott tudományos 

eredmények és innovatív 

megoldások elterjedése és 

elérhetősége 
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hozzájárulnak a K+I 

tartalmak közös 

alkotásához 

részvételi 

mechanizmussal a 

keretprogram égisze 

alatti projektet követően 

Módosítás  

A társadalmi hatás 

felé 
Rövid távú Középtávú Hosszabb távú 

Az Európai 

horizont 

célkitűzéseinek és 
az uniós 

szakpolitikai 

prioritásoknak a 
kezelése a K&I 

segítségével 

Outputok –  

Az Európai horizont 

egyedi célkitűzéseinek 

és az uniós 

szakpolitikai 

prioritásoknak a 

kezelését célzó 

outputok száma és 

aránya 

Megoldások –  

Az Európai horizont 

egyedi célkitűzéseinek 

és az uniós 

szakpolitikai 

prioritásoknak a 

kezelését célzó 

innovációk és 

tudományos 

eredmények száma és 

aránya 

Előnyök –  

A keretprogram által 

finanszírozott eredmények 

használatából eredő összesített 

becsült hatások az Európai 

horizont egyedi célkitűzései és 
egyes uniós szakpolitikai 

prioritások kezelése terén, a 

jogalkotási és a szakpolitikai 

döntéshozatali folyamathoz 

való hozzájárulás 

Előnyök és hatások 

K+I küldetéseken 

és partnerségeken 
keresztül történő 

biztosítása 

A K+I küldetések 

outputjai – Egyes K+I 

küldetések és 

partnerségek outputjai  

A K+I küldetések 

eredményei – Egyes 

K+I küldetések és 

partnerségek 
eredményei 

A K+I küldetések 

megvalósított célkitűzései – 

Egyes K+I küldetések és 

partnerségek megvalósított 

célkitűzései 

Az Unió 

éghajlattal 

kapcsolatos 

kötelezettségvállal

ásának teljesítése 

és a nettó 

kibocsátásmentes 

gazdaság és 

társadalom 

megvalósítása 

Projektek és outputok 

– 

Az éghajlattal 

kapcsolatos projektek 

és outputok száma és 

aránya (a program 

küldetései, a 

partnerségei és 

költségvetési sorai 

szerint) 

Az éghajlattal 

kapcsolatos 

keretprogram 

projektjéből származó 

innovációk –  

A keretprogram 

projektjeiből – köztük 

az elismert 

szellemitulajdon-

jogokból – származó, 

az éghajlattal 

kapcsolatos 

innovációk száma 

Az éghajlattal kapcsolatos 

projektek társadalmi és 

gazdasági hatásai –  

A keretprogram által 

finanszírozott eredmények 

használatából eredő összesített 

becsült hatások az Unió 

Párizsi Megállapodásban 

vállalt hosszú távú éghajlat-

változási és energetikai 

kötelezettségvállalásainak 

teljesítése tekintetében  

Az éghajlattal kapcsolatos 

projektek gazdasági, 

társadalmi és környezeti 

költségei és hasznuk  

– A keretprogram 
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projektjeiből származó 

innovatív éghajlatváltozás-

mérséklési és alkalmazkodási 

megoldások alkalmazása 

– Az e megoldások 

alkalmazásából származó 

összesített becsült hatás a 

munkahelyteremtésre és 

vállalkozások alapítására, a 

gazdasági növekedésre, a 

tiszta energiára, az egészségre 

és a jólétre (beleértve a 

levegő-, talaj- és vízminőséget)  

A K+I társadalmi 

elterjedésének 

erősítése  

Közös alkotás –  

A keretprogram azon 

projektjeinek száma és 

aránya, amelyekben az 

uniós polgárok és 

végfelhasználók 

hozzájárulnak a K+I 

tartalmak közös 

alkotásához 

Részvétel –  

A keretprogram azon 

kedvezményezett 

szervezeteinek száma 

és aránya, amelyek 

rendelkeznek polgári 

és végfelhasználói 

részvételi 

mechanizmussal a 

keretprogram égisze 

alatti projektet 

követően 

A K+I társadalmi elterjedése 

A keretprogram égisze alatt 

elért tudományos eredmények 

és innovatív megoldások 

hozzáférhetősége, elterjedése 

és hatóköre 
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