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Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizonte Europa – Programa-Quadro de Investigação e Inovação e que define as suas regras 

de participação e difusão 

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

Proposta de regulamento 

Anexo V – quadro 2 

 

Texto da Comissão 

 

Para impacto 

societal 
Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

Abordar as 

prioridades 

políticas da UE 

através de I&I 

Resultados –  

Número e 

percentagem de 

resultados destinados 

a responder a 

prioridades políticas 

específicas da UE 

Soluções –  

Número e percentagem 

de inovações e 

resultados científicos 

destinados a responder 

a prioridades políticas 

específicas da UE 

Benefícios –  

Efeitos estimados agregados 

da utilização de resultados 

financiados pelo 

Programa-Quadro para 

responder a prioridades 

políticas específicas da UE, 

incluindo a contribuição para 

o ciclo legislativo e de 

definição de políticas  

Proporcionar 

benefícios e 

impactos através 

de missões de I&I 

Resultados das 

missões de I&I – 

Resultados em 

missões específicas de 

I&I 

Resultados de missões 

de I&I  

Resultados em missões 

específicas de I&I 

Metas de missões de I&I 

atingidas –  

Metas atingidas em missões 

específicas de I&I 

Reforçar a 

aceitação da 

inovação na 

sociedade 

Cocriação –  

Número e 

percentagem de 

projetos do Programa-

Quadro em que os 

cidadãos e 

Participação –  

Número e percentagem 

de entidades 

beneficiárias do 

Programa-Quadro com 

mecanismos de 

Aceitação da I&I pela 

sociedade –  

Aceitação e proximidade dos 

resultados científicos e das 

soluções inovadoras cocriados 

no âmbito do PQ 
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utilizadores finais da 

UE contribuem para a 

cocriação de 

conteúdos de I&I 

participação dos 

cidadãos e dos 

utilizadores finais após 

a realização do projeto 

do PQ 

Alteração  

Para impacto 

societal 
Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

Abordar os 

objetivos do 

programa 

Horizonte Europa 
e as prioridades 

políticas da UE 

através de I&I 

Resultados –  

Número e 

percentagem de 

resultados destinados a 

responder a objetivos 

específicos do 

programa Horizonte 

Europa e a prioridades 

políticas específicas da 

UE 

Soluções –  

Número e 

percentagem de 

inovações e resultados 

científicos destinados 

a responder a 

objetivos específicos 

do programa 

Horizonte Europa e a 

prioridades políticas 

específicas da UE 

Benefícios –  

Efeitos estimados agregados da 

utilização de resultados 

financiados pelo 

Programa-Quadro para 

responder a objetivos 

específicos do programa 

Horizonte Europa e a 

prioridades políticas 

específicas da UE, 

contribuição para o ciclo 

legislativo e definição de 

políticas 

Proporcionar 

benefícios e 

impactos através 

de missões e 

parcerias de I&I 

Resultados das 

missões de I&I – 

Resultados em missões 

e parcerias específicas 

de I&I 

Resultados de missões 

de I&I – 

Resultados em 

missões e parcerias 

específicas de I&I 

Metas de missões de I&I 

atingidas – 

Metas atingidas em missões e 

parcerias específicas de I&I 

Cumprir o 

compromisso da 

União em matéria 

de clima e 

alcançar uma 

economia e uma 

sociedade com 

emissões líquidas 

zero 

Projetos e resultados – 

Número e 

percentagem de 

projetos e resultados 

com relevância em 

termos de clima (por 

missões, parcerias e 

rubricas orçamentais 

do Programa) 

Inovações do projeto 

do PQ com relevância 

em termos de clima –  

Número de inovações 

dos projetos do PQ 

com relevância em 

termos de clima, 

incluindo direitos de 

propriedade 

intelectual concedidos 

Impacto societal e económico 

dos projetos com relevância 

em termos de clima –  

Efeitos estimados agregados 

da utilização de resultados 

financiados pelo PQ para a 

consecução dos compromissos 

a longo prazo da UE em 

matéria de clima e energia ao 

abrigo do Acordo de Paris  

Custos e benefícios 

económicos, societais e 

ambientais de projetos com 

relevância em termos de clima  
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- Aceitação de soluções 

inovadoras de atenuação e 

adaptação às alterações 

climáticas decorrentes de 

projetos do PQ 

- Efeitos estimados agregados 

da utilização destas soluções 

na criação de postos de 

trabalho e de empresas, no 

crescimento económico, na 

energia limpa, na saúde e no 

bem-estar (incluindo a 

qualidade do ar, do solo e da 

água)  

Reforçar a 

aceitação da I&I 

na sociedade  

Cocriação –  

Número e 

percentagem de 

projetos do Programa-

Quadro em que os 

cidadãos e utilizadores 

finais da UE 

contribuem para a 

cocriação de 

conteúdos de I&I 

Participação –  

Número e 

percentagem de 

entidades beneficiárias 

do Programa-Quadro 

com mecanismos de 

participação dos 

cidadãos e dos 

utilizadores finais 

após a realização do 

projeto do PQ 

Aceitação da I&I pela 

sociedade 

Acesso, aceitação e 

proximidade dos resultados 

científicos e das soluções 

inovadoras do PQ 

 

 

Or. en 

 

 


