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Ettepanek võtta vastu määrus 

V lisa – tabel 2 

 

Komisjoni ettepanek 

 

Sotsiaalmõju 

suund 
Lühiajaline Keskmise kestusega Pikemaajaline 

Teadus- ja 

innovatsioonitege

vuse kaudu ELi 

poliitika 

prioriteetide 

lahendamine 

Väljundid –  

konkreetsete ELi 

poliitikaprioriteetide 

lahendamisele 
suunatud väljundite 

arv ja osakaal 

Lahendused –  

konkreetsete ELi 

poliitikaprioriteetide 

lahendamisele 
suunatud 

innovatsioonide ja 

teadustulemuste arv ja 

osakaal 

Toetused –  

raamprogrammist rahastatud 

tulemuste hinnanguline 

koondmõju konkreetsete ELi 

poliitikaprioriteetide 

lahendamisele, sealhulgas 

panus poliitikasse ja 

õigusloome tsüklisse 

Teadus- ja 

innovatsioonimissi

oonide kaudu 

toetuste 

pakkumine ja 

mõju saavutamine 

Teadus- ja 

innovatsioonimissioon

ide väljundid – 

konkreetsete teadus- 

ja 

innovatsioonmissiooni

de väljundid 

Teadus- ja 

innovatsioonimissiooni

de tulemused –  

konkreetsete teadus- ja 

innovatsioonmissioonid

e tulemused 

Teadus- ja 

innovatsioonimissioonidega 

saavutatud eesmärgid –  

konkreetsete teadus- ja 

innovatsioonmissioonidega 
saavutatud eesmärgid 

Ühiskonnas 

innovatsiooni 

kasutuselevõtu 

tugevdamine 

Ühisloome –  

selliste 

raamprogrammi 

projektide arv ja 

osakaal, milles ELi 

kodanikud ja 

Kaasamine –  

selliste 

raamprogrammist 

toetust saanud üksuste 

arv ja osakaal, kus on 

pärast raamprogrammi 

Teaduse ja innovatsiooni 

kasutuselevõtt ühiskonnas –  

raamprogrammis ühiselt 

loodud teadustulemuste ja 

uuenduslike lahenduste 

kasutuselevõtt ja 
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lõpptarbijad on 

osalenud teadus- ja 

innovatsioonitegevuse 

sisu ühisloomes 

projekti olemas 

kodanike ja 

lõpptarbijate kaasamise 

mehhanism 

sihtrühmadeni jõudmine 

Muudatusettepanek  

Sotsiaalmõju 

suund 
Lühiajaline Keskmise kestusega Pikemaajaline 

Teadus- ja 

innovatsioonitegev

use kaudu 

programmi 

„Euroopa 

horisont” 

eesmärkide ja ELi 

poliitika 

prioriteetide 

saavutamine 

Väljundid –  

konkreetsete 

programmi „Euroopa 

horisont” eesmärkide 

ja ELi 

poliitikaprioriteetide 

saavutamisele 
suunatud väljundite 

arv ja osakaal 

Lahendused –  

konkreetsete 

programmi „Euroopa 

horisont” eesmärkide 

ja ELi 

poliitikaprioriteetide 

saavutamisele 
suunatud 

innovatsioonide ja 

teadustulemuste arv ja 

osakaal 

Toetused –  

raamprogrammist rahastatud 

tulemuste hinnanguline 

koondmõju konkreetsete 

programmi „Euroopa 

horisont” eesmärkide ja ELi 

poliitikaprioriteetide 

saavutamisele ning panus 

poliitikasse ja õigusloome 

tsüklisse 

Teadus- ja 

innovatsioonimissi

oonide ning 

partnerluste kaudu 

toetuste pakkumine 

ja mõju 

saavutamine 

Teadus- ja 

innovatsioonimissioon

ide väljundid –  

konkreetsete teadus- ja 

innovatsioonmissiooni

de ning partnerluste 

väljundid 

Teadus- ja 

innovatsioonimissioon

ide tulemused –  

konkreetsete teadus- ja 

innovatsioonmissiooni

de ning partnerluste 

tulemused 

Teadus- ja 

innovatsioonimissioonidega 

saavutatud eesmärgid –  

konkreetsete teadus- ja 

innovatsioonmissioonide ning 

partnerlustega saavutatud 

eesmärgid 

Liidu 

kliimakohustuste 

täitmine ning CO2-

neutraalse 

majanduse ja 

ühiskonnani 

jõudmine 

Projektid ja väljundid 

–  

kliima seisukohast 

oluliste projektide ja 

väljundite arv ja 

osakaal (missioonide, 

partnerluste ja 

programmi 

eelarveridade kaupa) 

Kliimaga seotud 

raamprogrammi 

projektiga saavutatud 

uuendused  

kliimaga seotud 

raamprogrammi 

projektidega 

saavutatud uuenduste 

arv, sealhulgas need, 

mis on kaitstud 

intellektuaalomandiõi

gusega 

Kliimaga seotud projektide 

ühiskondlik ja majanduslik 

mõju –  

raamprogrammist rahastatud 

tulemuste hinnanguline 

koondmõju, et täita Pariisi 

kliimakokkuleppest tulenevaid 

liidu pikaajalisi kliima- ja 

energeetikakohustusi  

Kliimaga seotud projektide 

majanduslikud, ühiskondlikud 

ja keskkonnaalased kulud ja 

kasutegurid  

– raamprogrammi projektidest 

tulenevate uuenduslike 
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kliimamuutuste leevendamise 

ja nendega kohanemise alaste 

lahenduste kasutuselevõtmine 

– nende lahenduste kasutusest 

tulenev hinnanguline 

koondmõju töökohtadele ja 

ettevõtete loomisele, 

majanduskasvule, puhtale 

energiale, tervisele ja heaolule 

(sealhulgas õhu, pinnase ja 

vee kvaliteet)  

Ühiskonnas 

teaduse ja 
innovatsiooni 

kasutuselevõtu 

tugevdamine  

Ühisloome –  

selliste 

raamprogrammi 

projektide arv ja 

osakaal, milles ELi 

kodanikud ja 

lõpptarbijad on 

osalenud teadus- ja 

innovatsioonitegevuse 

sisu ühisloomes 

Kaasamine –  

selliste 

raamprogrammist 

toetust saanud üksuste 

arv ja osakaal, kus on 

pärast raamprogrammi 

projekti olemas 

kodanike ja 

lõpptarbijate 

kaasamise mehhanism 

Teaduse ja innovatsiooni 

kasutuselevõtt ühiskonnas 

raamprogrammi 
teadustulemuste ja uuenduslike 

lahenduste kättesaadavus, 

kasutuselevõtt ja 

sihtrühmadeni jõudmine 

 

 

Or. en 

 

 


