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Kommissionens förslag 

 

Mot 

samhällseffekter 
Kort sikt Medellång sikt Lång sikt 

 

Att ta itu med 

EU:s politiska 

prioriteringar 

genom 

forskning och 

innovation 

Resultat –  

 

Antal och andel av 

output som syftar till 

hantering av särskilda 

prioriteringar för 

EU:s politik 

Lösningar –  

Antal och andel av 

innovationer och 

vetenskapliga resultat 

som berör särskilda 

prioriteringar för 

EU:s politik 

Fördelar –  

Sammanlagda beräknade 

effekter av användning av 

ramprogramsfinansierade 

resultat för särskilda 

prioriteringar för EU:s politik, 

inbegripet bidrag till den 

politiska beslutsprocessen  

Fördelar och 

effekter genom 

forsknings- och 

innovations-

uppdrag 

Output av forsknings- 

och innovationsuppdrag 

– 

Output av enskilda 

forsknings- och 

innovationsuppdrag 

Resultat av forsknings- 

och innovationsuppdrag 

–  

Resultat av enskilda 

forsknings- och 

innovationsuppdrag 

Mål för forsknings- och 

innovationsuppdrag som 

uppnåtts –  

mål som uppnåtts i enskilda 

forsknings- och 

innovationsuppdrag 

Att stärka 

utnyttjandet av 

innovationer i 

samhället 

Gemensamt skapande –  

Antal och andel av 

ramprogrammets projekt 

där EU-medborgare och 

slutanvändare bidrar till 

att tillsammans skapa 

forsknings- och 

innovationsinnehåll 

Engagemang –  

Antal och andel av 

ramprogrammets 

bidragsmottagande 

enheter med 

mekanismer för 

allmänhetens och 

slutanvändarnas 

Införande av forskning och 

innovation i samhället –  

Införande och spridningen av 

ramprogrammets gemensamt 

skapade forskningsresultat och 

innovativa lösningar 
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delaktighet efter 

ramprogrammets 

projekt 

Ändringsförslag  

Mot 

samhällseffekter 
Kort sikt Medellång sikt Lång sikt 

Att ta itu med 

Horisont Europa-

målen och 
EU:s-politiska 

prioriteringar 

genom forskning 

och innovation 

Resultat –  

Antal och andel av 

output som syftar till 

hantering av särskilda 

Horisont Europa-

målen och 
prioriteringar för 

EU:s politik 

Lösningar –  

Antal och andel av 

innovationer och 

vetenskapliga 

resultat som berör 

särskilda Horisont 

Europa-mål och 
prioriteringar för 

EU:s politik 

Fördelar –  

Sammanlagda beräknade 

effekter av användning av 

ramprogramsfinansierade 

resultat för särskilda Horisont 

Europa-mål och prioriteringar 

för EU:s politik, inbegripet 

bidrag till den politiska 

beslutsprocessen 

Fördelar och 

effekter genom 

forsknings- och 

innovationsuppdra

g samt 

partnerskap 

Output av forsknings- 

och innovationsuppdrag 

–  

Output av enskilda 

forsknings- och 

innovationsuppdrag 

samt partnerskap 

Resultat av 

forsknings- och 

innovationsuppdrag 

–  

Resultat av enskilda 

forsknings- och 

innovationsuppdrag 

samt partnerskap 

Mål för forsknings- och 

innovationsuppdrag som 

uppnåtts –  

mål som uppnåtts i enskilda 

forsknings- och 

innovationsuppdrag samt 

partnerskap 

Att uppfylla 

unionens 

klimatåtagande 

och åstadkomma 

en ekonomi och ett 

samhälle med 

netto-nollutsläpp 

Projekt och output – 

Antal och andel av 

projekt och resultat 

som är klimatrelevanta 

(per uppdrag, 

partnerskap och 

budgetposter inom 

programmet) 

Innovationer från 

klimatrelevanta 

ramprogramsprojekt 

–  

Antal innovationer 

från 

ramprogramsprojekt 

som är 

klimatrelevanta, 

inklusive tilldelade 

immateriella 

rättigheter 

Samhälleliga och ekonomiska 

effekter av klimatrelevanta 

projekt –  

Sammanlagda beräknade 

effekter av användningen av 

ramprogramsfinansierade 

resultat, om fullgörande av 

unionens långsiktiga klimat- 

och energiåtaganden enligt 

Parisavtalet 

Ekonomiska, samhälleliga 

och miljömässiga kostnader 

och fördelar med 

klimatrelevanta projekt 

– Utnyttjande av innovativa 

lösningar för begränsning av 

och anpassning till 
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klimatförändringarna som 

härrör från 

ramprogramsprojekt 

– Sammanlagda beräknade 

effekter av användningen av 

dessa lösningar på 

sysselsättning och skapande 

av företag, ekonomisk tillväxt, 

ren energi, hälsa och 

välbefinnande (inklusive luft-, 

mark- och vattenkvalitet)  

Att stärka 

utnyttjandet av 

forskning och 

innovation i 

samhället  

Gemensamt skapande –  

Antal och andel av 

ramprogrammets 

projekt där 

EU-medborgare och 

slutanvändare bidrar till 

att tillsammans skapa 

forsknings- och 

innovationsinnehåll 

Engagemang –  

Antal och andel av 

ramprogrammets 

bidragsmottagande 

enheter med 

mekanismer för 

allmänhetens och 

slutanvändarnas 

delaktighet efter 

ramprogrammets 

projekt 

Införande av forskning och 

innovation i samhället – 

Tillgång, införande och 

spridning av ramprogrammets 

gemensamt skapade 

forskningsresultat och 

innovativa lösningar 

 

 

Or. en 

 

 


