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Pozmeňujúci návrh 187
Jakop Dalunde
v mene skupiny Verts/ALE
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
v mene skupiny EFDD
Správa
A8-0401/2018
Dan Nica
Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu, ktorým sa stanovujú jeho
pravidlá účasti a šírenia
(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD))
Návrh nariadenia
Príloha V – tabuľka 2
Text predložený Komisiou
Dosahovanie
spoločenského
vplyvu

Krátkodobé hľadisko Strednodobé hľadisko

Dlhodobé hľadisko
Prínosy –

Riešenie
politických priorít
EÚ
prostredníctvom
výskumu a
inovácií

Výstupy –

Dosahovanie
prínosov a vplyvu
prostredníctvom
výskumných a
inovačných misií

Výstupy výskumných Výsledky výskumných Dosiahnuté ciele výskumných
a inovačných misií – a inovačných misií –
a inovačných misií –

Posilňovanie
akceptácie
inovácií v
spoločnosti

Riešenia -

počet a podiel
výstupov zameraných
na riešenie
konkrétnych
politických priorít EÚ

Celkové odhadované účinky
využívania výsledkov
počet a podiel inovácií a
financovaných z RP na
vedeckých výsledkov,
konkrétne politické priority
ktoré riešia konkrétne
EÚ vrátane prínosu k cyklu
politické priority EÚ
tvorby politík a právnych
predpisov

Výstupy konkrétnych Výsledky konkrétnych Dosiahnuté ciele konkrétnych
výskumných a
výskumných a
výskumných a inovačných
inovačných misií
inovačných misií
misií
Spoluvytváranie –

Zapojenie –

počet a podiel
projektov RP, v
ktorých občania EÚ a
koncoví používatelia
prispievajú
k spoluvytváraniu

počet a podiel
prijímateľských
subjektov RP, ktoré
majú zavedené
mechanizmy zapojenia
občanov a koncových
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Šírenie výskumu a inovácií
v spoločnosti Šírenie a dosah
spoluvytvorených vedeckých
výsledkov a inovatívnych
riešení RP

PE631.577v01-00
Zjednotení v rozmanitosti

SK

výskumného a
inovačného obsahu

používateľov po
ukončení projektu RP

Pozmeňujúci návrh
Dosahovanie
spoločenského
vplyvu

Krátkodobé hľadisko Strednodobé hľadisko Dlhodobé hľadisko

Výstupy –

Riešenie cieľov
počet a podiel
programu
Horizont Európa a výstupov zameraných
politických priorít na riešenie
konkrétnych cieľov
EÚ
prostredníctvom programu Horizont
výskumu a vývoja Európa a politických
priorít EÚ
Dosahovanie
prínosov a vplyvu
prostredníctvom
výskumných a
inovačných misií a
partnerstiev

Riešenia -

Prínosy –

Celkové odhadované účinky
počet a podiel inovácií
využívania výsledkov
a vedeckých
financovaných z RP na
výsledkov, ktoré riešia
konkrétne ciele programu
konkrétne ciele
Horizont Európa a politické
programu Horizont
priority EÚ vrátane prínosu k
Európa a politické
cyklu tvorby politík a právnych
priority EÚ
predpisov

Výsledky
Výsledky výskumných
výskumných a
Dosiahnuté ciele výskumných
a inovačných misií –
inovačných misií –
a inovačných misií –
Výstupy konkrétnych
Výsledky konkrétnych Dosiahnuté ciele konkrétnych
výskumných a
výskumných a
výskumných a inovačných
inovačných misií a
inovačných misií a
misií a partnerstiev
partnerstiev
partnerstiev
Spoločenský a hospodársky
vplyv projektov relevantných z
hľadiska klímy -

Inovácie z projektu
Projekty a výstupy — rámcového programu
relevantného z
Plnenie záväzkov počet a podiel
Únie v oblasti
projektov a výstupov, hľadiska klímy klímy a
ktoré sú relevantné
počet inovácií z
dosiahnutie
pre oblasť klímy
projektov rámcového
hospodárstva a
(podľa misií,
programu, ktoré sú
spoločnosti s
partnerstiev a
relevantné z hľadiska
nulovými emisiami rozpočtových riadkov klímy, vrátane z
programu)
udelených práv

súhrnné odhadované účinky
využívania výsledkov
financovaných z rámcového
programu na plnenie
dlhodobých záväzkov Únie v
oblasti klímy a energetiky
podľa Parížskej dohody

Ekonomické, spoločenské a
environmentálne náklady a
prínosy projektov
duševného vlastníctva relevantných z hľadiska klímy
- akceptácia inovačných
riešení zameraných na
zmiernenie zmeny klímy a
adaptáciu na ňu z projektov
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rámcového programu
- súhrnné odhadované účinky
využitia týchto riešení na
zamestnanosť a zakladanie
podnikov, hospodársky rast,
čistú energiu, zdravie a
blahobyt (vrátane kvality
ovzdušia, pôdy a vody)
Spoluvytváranie –
počet a podiel
projektov RP, v
Posilňovanie
ktorých občania EÚ a
akceptácie
výskumu a vývoja koncoví používatelia
prispievajú
v spoločnosti
k spoluvytváraniu
výskumného a
inovačného obsahu

Zapojenie –
počet a podiel
prijímateľských
subjektov RP, ktoré
majú zavedené
mechanizmy
zapojenia občanov a
koncových
používateľov po
ukončení projektu RP

Šírenie výskumu a inovácií
v spoločnosti
Prístup k spoluvytvoreným
vedeckým výsledkom a
inovatívnym riešeniam RP, ich
šírenie a dosah

Or. en
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