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Rapport A8-0401/2018 

Dan Nica 

li jistabbilixxi Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li 

jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu 

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

Proposta għal regolament 

Anness V – tabella 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni 

 

Lejn l-impatt fuq 

is-soċjetà 

Terminu ta' żmien 

qasir 

Terminu ta' żmien 

medju 
Terminu ta' żmien twil 

L-indirizzar tal-

prijoritajiet tal-

politika tal-UE 

permezz tal-R&I 

Outputs -  

L-għadd u l-

kondiviżjoni tal-

outputs immirati lejn 

l-indirizzar tal-

prijoritajiet tal-

politika tal-UE 

Soluzzjonijiet –  

L-għadd u l-

kondiviżjoni tal-

innovazzjonijiet u 

riżultati xjentifiċi li 

jindirizzaw il-

prijoritajiet tal-politika 

tal-UE 

Benefiċċji -  

L-effetti stmati aggregati mill-

użu tar-riżultati ffinanzjati 

mill-FP, dwar it-trattament ta’ 

prijoritajiet ta’ politika tal-UE 

speċifiċi, inkluż il-kontribut 

lejn iċ-ċiklu tal-politika u tat-

tfassil tal-liġijiet 

It-twettiq tal-

benefiċċji u l-

impatt permezz 

tal- missjonijiet 
tal-R&I 

Outputs tal-missjoni 

tal-R&I - 

Outputs f’missjonijiet 

speċifiċi tal-R&I 

Riżultati tal-missjoni 

tal-R&I -  

Riżultati f’missjonijiet 

speċifiċi tal-R&I 

Miri milħuqa f’missjoni tal-

R&I -  

Miri milħuqa f’missjonijiet 

speċifiċi tal-R&I 

It-tisħiħ tat-teħid 

tal-innovazzjoni 
fis-soċjetà 

Kokreazzjoni -  

L-għadd u l-

kondiviżjoni tal-

proġetti tal-FP fejn iċ-

ċittadini u l-utenti 

finali tal-UE 

jikkontribwixxu fil-

kokreazzjoni tal-

Impenn -  

L-għadd u l-

kondiviżjoni tal-

entitajiet benefiċjarji 

tal-FP b’mekkaniżmi ta’ 

involviment ta’ ċittadini 

u utenti finali wara l-

It-teħid tal-R&I tas-soċjetà  

It-teħid u s-sensibilizzazzjoni 
tar-riżultati xjentifiċi kokreati 

tal-FP u s-soluzzjonijiet 

innovattivi 
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kontenut tal-R&I proġett tal-FP 

Emenda  

Lejn l-impatt fuq 

is-soċjetà 

Terminu ta' żmien 

qasir 

Terminu ta' żmien 

medju 
Terminu ta' żmien twil 

L-indirizzar tal-

objettivi ta' 

Orizzont Ewropa u 
tal-prijoritajiet ta' 

politika tal-UE 

permezz tar-R&I 

Outputs -  

L-għadd u l-

kondiviżjoni tal-

outputs immirati lejn l-

indirizzar tal-objettivi 

ta' Orizzont Ewropa u 
tal-prijoritajiet tal-

politika tal-UE 

Soluzzjonijiet –  

L-għadd u l-

kondiviżjoni tal-

innovazzjonijiet u 

riżultati xjentifiċi li 

jindirizzaw objettivi 

speċifiċi ta' Orizzont 

Ewropa u prijoritajiet 
tal-politika speċifiċi 

tal-UE 

Benefiċċji -  

L-effetti stmati aggregati mill-

użu tar-riżultati ffinanzjati 

mill-FP, dwar it-trattament ta' 

objettivi speċifiċi ta' Orizzont 

Ewropa u prijoritajiet ta' 

politika tal-UE speċifiċi, u l-

kontribut lejn iċ-ċiklu tal-

politika u tat-tfassil tal-liġijiet 

It-twettiq tal-

benefiċċji u l-

impatt permezz tal-

missjonijiet u 

Sħubijiet tal-R&I 

Outputs tal-missjoni 

tal-R&I - Outputs 

f’missjonijiet u 

Sħubijiet speċifiċi tal-

R&I 

Riżultati tal-missjoni 

tal-R&I - Riżultati 

f’missjonijiet u 

Sħubijiet speċifiċi tal-

R&I 

Miri milħuqa f’missjoni tal-

R&I - Miri milħuqa 

f’missjonijiet u Sħubijiet 

speċifiċi tal-R&I 

It-twettiq tal-

impenn klimatiku 

tal-Unjoni u l-ksib 

ta' ekonomija u 

soċjetà 

b'emissjonijiet 

zero netti 

Proġetti u outputs - 

Għadd u sehem ta' 

proġetti u outputs li 

huma rilevanti għall-

klima (skont il-

missjonijiet, is-sħubiji 

u l-linji baġitarji tal-

Programm) 

Innovazzjonijiet mill-

proġett tal-FP li 

huma rilevanti għall-

klima -  

L-għadd ta’ 

innovazzjonijiet mill-

proġetti tal-FP li 

huma rilevanti għall-

klima  inkluż mill-

IPRs mogħtija 

L-impatt soċjetali u 

ekonomiku tal-proġetti 

rilevanti għall-klima -  

L-effetti stmati aggregati mill-

użu tar-riżultati ffinanzjati 

mill-FP, fuq it-twettiq tal-

impenji fit-tul tal-Unjoni 

rigward il-klima u l-enerġija 

skont il-Ftehim ta' Pariġi  

Il-prezz u l-benefiċċji 

ekonomiċi, soċjetali u 

ambjentali tal-proġetti 

rilevanti għall-klima  

- L-adozzjoni ta' soluzzjonijiet 

innovattivi għall-mitigazzjoni 

u l-adattament klimatiċi li 

ġejjin mill-proġetti tal-FP 

- L-effetti stmati aggregati 

mill-użu ta’ dawn is-

soluzzjonijiet, fuq l-impjiegi u 

l-ħolqien tal-kumpaniji, it-
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tkabbir ekonomiku, l-enerġija 

nadifa, is-saħħa u l-benesseri 

(inkluża l-kwalità tal-arja, tal-

ħamrija u tal-ilma)  

It-tisħiħ tat-teħid 

tar-R&I fis-soċjetà  

Kokreazzjoni -  

L-għadd u l-

kondiviżjoni tal-

proġetti tal-FP fejn iċ-

ċittadini u l-utenti 

finali tal-UE 

jikkontribwixxu fil-

kokreazzjoni tal-

kontenut tal-R&I 

Impenn -  

L-għadd u l-

kondiviżjoni tal-

entitajiet benefiċjarji 

tal-FP b’mekkaniżmi 

ta’ involviment ta’ 

ċittadini u utenti finali 

wara l-proġett tal-FP 

L-adozzjoni tal-R&I fis-soċjetà 

L-aċċess, l-adozzjoni u t-tixrid 
tar-riżultati xjentifiċi tal-FP u 

s-soluzzjonijiet innovattivi 

 

 

Or. en 

 

 


