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Dan Nica 

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

V priedo 2 lentelė 

 

Komisijos siūlomas tekstas 

 

Poveikis 

visuomenei 
Trumpasis laikotarpis 

Vidutinės trukmės 

laikotarpis 
Ilgalaikis laikotarpis 

ES politikos 

prioritetų 

įgyvendinimas 

vykdant mokslinių 

tyrimų ir inovacijų 

veiklą 

Produktai:  

produktų, kuriais 

siekiama įgyvendinti 

konkrečius ES 

politikos prioritetus, 

skaičius ir dalis 

Sprendimai:  

inovacijų ir mokslinių 

tyrimų rezultatų, kuriais 

siekiama įgyvendinti 

konkrečius ES politikos 

prioritetus, skaičius ir 

dalis 

Nauda:  

apskaičiuotas bendras 

naudojimosi pagal BP 

finansuotos veiklos rezultatais 

poveikis pastangoms 

įgyvendinti konkrečius ES 

politikos prioritetus, be kita 

ko, indėlis į politikos ir teisės 

formavimo ciklą 

Mokslinių tyrimų 

ir inovacijų misijų 

nauda ir poveikis 

Mokslinių tyrimų ir 

inovacijų misijų 

produktai: 

konkrečių mokslinių 

tyrimų ir inovacijų 

misijų produktai 

Mokslinių tyrimų ir 

inovacijų misijų 

rezultatai:  

konkrečių mokslinių 

tyrimų ir inovacijų 

misijų rezultatai 

Pasiektos mokslinių tyrimų ir 

inovacijų misijų siektinos 

reikšmės:  

pasiektos konkrečių mokslinių 

tyrimų ir inovacijų misijų 

siektinos reikšmės 

Visuomenės 

skatinimas 

aktyviau naudotis 

inovacijomis 

Bendras kūrimas:  

BP projektų, kuriuose 

dalyvaujantys ES 

piliečiai ir galutiniai 

naudotojai padeda 

bendrai kurti 

mokslinių tyrimų ir 

Dalyvavimas:  

pagal BP naudą 

gaunančių subjektų, 

kurie pasibaigus BP 

projektui taiko piliečių 

ir galutinių naudotojų 

dalyvavimo skatinimo 

Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

veiklos rezultatų panaudojimas 

visuomenėje:  

pagal BP bendrai sukurtų 

mokslinių tyrimų rezultatų ir 

novatoriškų spendimų 

panaudojimas ir 
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inovacijų turinį, 

skaičius ir dalis 

mechanizmus, skaičius 

ir dalis 

informuotumas apie juos 

Pakeitimas  

Poveikis 

visuomenei 
Trumpasis laikotarpis 

Vidutinės trukmės 

laikotarpis 
Ilgalaikis laikotarpis 

Programos 

„Europos 

horizontas“ tikslų 

ir ES politikos 

prioritetų 

įgyvendinimas 

vykdant mokslinių 

tyrimų ir inovacijų 

veiklą 

Produktai:  

produktų, kuriais 

siekiama įgyvendinti 

konkrečius programos 

„Europos horizontas“ 

tikslus ir ES politikos 

prioritetus, skaičius ir 

dalis 

Sprendimai:  

inovacijų ir mokslinių 

tyrimų rezultatų, 

kuriais siekiama 

įgyvendinti 

konkrečius programos 

„Europos horizontas“ 

tikslus ir ES politikos 

prioritetus, skaičius ir 

dalis 

Nauda:  

apskaičiuotas bendras 

naudojimosi pagal BP 

finansuotos veiklos rezultatais 

poveikis pastangoms 

įgyvendinti konkrečius 

programos „Europos 

horizontas“ tikslus ir ES 

politikos prioritetus, be kita ko, 

indėlis į politikos ir teisės 

formavimo ciklą 

Mokslinių tyrimų 

ir inovacijų misijų 

bei partnerysčių 
nauda ir poveikis 

Mokslinių tyrimų ir 

inovacijų misijų 

produktai:  

konkrečių mokslinių 

tyrimų ir inovacijų 

misijų bei 

partnerysčių produktai 

Mokslinių tyrimų ir 

inovacijų misijų 

rezultatai:   

konkrečių mokslinių 

tyrimų ir inovacijų 

misijų bei 

partnerysčių rezultatai 

Pasiektos mokslinių tyrimų ir 

inovacijų misijų siektinos 

reikšmės:  

pasiektos konkrečių mokslinių 

tyrimų ir inovacijų misijų bei 

partnerysčių siektinos 

reikšmės 

Sąjungos klimato 

srities 

įsipareigojimų 

įgyvendinimas ir 

visai anglies 

dioksido 

neišskiriančių 

technologijų 

ekonomikos ir 

visuomenės 

pasiekimas 

Projektai ir produktai:  

su klimatu susijusių 

projektų ir produktų 

skaičius ir dalis (pagal 

misijas, partnerystes ir 

Programos biudžeto 

eilutes) 

Inovacijos 

įgyvendinant su 

klimatu susijusius BP 

projektus:  

įgyvendinant su 

klimatu susijusius BP 

projektus, įskaitant 

suteiktas INT, 

sukurtų inovacijų 

skaičius 

Su klimatu susijusių projektų 

poveikis visuomenei ir 

ekonomikai:  

bendras numatomas pagal BP 

finansuojamų rezultatų 

naudojimo poveikis 

įgyvendinant ilgalaikius 

Sąjungos klimato ir 

energetikos įsipareigojimus 

pagal Paryžiaus susitarimą;  

su klimatu susijusių projektų 

ekonominės, socialinės ir 

aplinkosauginės sąnaudos ir 

nauda;  

– pagal BP projektus sukurtų 

novatoriškų klimato kaitos 

švelninimo ir prisitaikymo 
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prie jo sprendimų 

panaudojimas; 

– bendras numatomas šių 

sprendimų naudojimo 

poveikis darbo vietų ir įmonių 

kūrimui, ekonomikos 

augimui, švariai energijai, 

sveikatai ir gerovei (įskaitant 

oro, dirvos ir vandens kokybę)  

Visuomenės 

skatinimas 

aktyviau naudotis 

moksliniais 

tyrimais  

Bendras kūrimas:  

BP projektų, kuriuose 

dalyvaujantys ES 

piliečiai ir galutiniai 

naudotojai padeda 

bendrai kurti 

mokslinių tyrimų ir 

inovacijų turinį, 

skaičius ir dalis 

Dalyvavimas:  

pagal BP naudą 

gaunančių subjektų, 

kurie pasibaigus BP 

projektui taiko piliečių 

ir galutinių naudotojų 

dalyvavimo skatinimo 

mechanizmus, 

skaičius ir dalis 

Mokslinių tyrimų ir inovacijų 

veiklos rezultatų panaudojimas 

visuomenėje: 

pagal BP sukurtų mokslinių 

tyrimų rezultatų ir novatoriškų 

spendimų prieinamumas, 

panaudojimas ir 

informuotumas apie juos 

 

 

Or. en 

 

 


