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Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter določitev pravil za sodelovanje 

in razširjanje njegovih rezultatov 

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

Predlog uredbe 

Priloga V – tabela 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

 

Na poti do 

družbenih učinkov 
Kratkoročni Srednjeročni Dolgoročnejši 

Obravnavanje 

prednostnih nalog 

politik EU prek 

raziskav in 

inovacij (R&I) 

Neposredni učinki –  

število in delež 

neposrednih učinkov, 

ki so namenjeni 

obravnavanju 

posebnih prednostnih 

nalog politik EU 

Rešitve –  

število in delež inovacij 

in znanstvenih 

rezultatov, ki so 

namenjeni 

obravnavanju posebnih 

prednostnih nalog 

politik EU 

Koristi –  

zbirni ocenjeni učinki uporabe 

rezultatov, financiranih iz OP, 

pri obravnavi posebnih 

prednostnih nalog politike EU, 

vključno s prispevkom k 

ciklusu oblikovanja politik in 

priprave zakonodaje  

Zagotavljanje 

koristi in vpliva 

prek nalog 

raziskav in 

inovacij 

Neposredni učinki 

nalog R&I –  

neposredni učinki v 

posebnih nalogah R&I 

Rezultati nalog R&I –  

rezultati v posebnih 

nalogah R& 

Dosežene ciljne vrednosti 

nalog R&I  

Dosežene ciljne vrednosti 

posebnih nalog R&I 

Krepitev 

sprejemanja 

inovacij v družbi 

Soustvarjanje –  

število in delež 

projektov OP, pri 

katerih državljani EU 

in končni uporabniki 

prispevajo k 

soustvarjanju vsebine 

R&I 

Sodelovanje –  

število in delež 

upravičenih subjektov v 

OP z mehanizmi 

sodelovanja državljanov 

in končnih uporabnikov 

po končanem projektu 

OP 

Sprejemanje R&I v družbi –  

sprejetje soustvarjenih 
znanstvenih rezultatov in 

inovativnih rešitev v OP ter 

ozaveščenost o njih 
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Na poti do 

družbenih učinkov 
Kratkoročni Srednjeročni Dolgoročnejši 

Obravnavanje 

ciljev programa 

Obzorje Evropa in 

prednostnih nalog 

politik EU prek 

raziskav in inovacij 

Neposredni učinki –  

število in delež 

neposrednih učinkov, 

ki so namenjeni 

obravnavanju posebnih 

ciljev programa 

Obzorje Evropa in 
prednostnih nalog 

politik EU 

Rešitve –  

število in delež 

inovacij in 

znanstvenih 

rezultatov, ki so 

namenjeni 

obravnavanju 

posebnih ciljev 

programa Obzorje 

Evropa in prednostnih 

nalog politik EU 

Koristi –  

zbirni ocenjeni učinki uporabe 

rezultatov, financiranih iz OP, 

pri obravnavi posebnih ciljev 

programa Obzorje Evropa in 
prednostnih nalog politike EU 

ter prispevka k ciklusu 

oblikovanja politik in priprave 

zakonodaje 

Zagotavljanje 

koristi in vpliva 

prek nalog raziskav 

in inovacij ter 

partnerstev 

Neposredni učinki 

nalog R&I – rezultati v 

posebnih nalogah R&I 

in v partnerstvih 

Rezultati nalog R&I – 

rezultati v posebnih 

nalogah R&I in v 

partnerstvih 

Dosežene ciljne vrednosti 

nalog R&I – Dosežene ciljne 

vrednosti posebnih nalog R&I 

in partnerstev 

Izpolnjevanje 

podnebnih zavez 

Unije in 

prizadevanja za 

brezemisijsko 

gospodarstvo in 

družbo 

Projekti in neposredni 

učinki – 

število in delež 

projektov in 

neposrednih učinkov, 

povezanih s 

podnebjem (po 

nalogah, partnerstvih 

in proračunskih 

vrsticah Programa) 

Inovacije iz projektov 

OP, povezanih s 

podnebjem –  

število inovacij iz 

projektov OP, 

povezanih s 

podnebjem, vključno 

s tistimi, ki izhajajo iz 

podeljenih pravic 

intelektualne lastnine 

Družbeni in gospodarski vpliv 

projektov, povezanih s 

podnebjem –  

zbirni ocenjeni učinki 

uporabe rezultatov, 

financiranih iz OP, na 

uresničevanje dolgoročnih 

podnebnih in energetskih 

zavez Unije v okviru 

Pariškega sporazuma  

Gospodarski, družbeni in 

okoljski stroški in koristi 

projektov, povezanih s 

podnebjem  

– uvajanje inovativnih rešitev 

za blažitev podnebnih 

sprememb in prilagajanje 

nanje, ki izhajajo iz projektov 

OP 

– zbirni ocenjeni učinki 

uporabe teh rešitev na delovna 
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mesta in ustanavljanje 

podjetij, gospodarsko rast, 

čisto energijo, zdravje in 

dobro počutje (vključno s 

kakovostjo zraka, tal in vode)  

Krepitev 

sprejemanja 

raziskav in 
inovacij v družbi v 

državah članicah  

Soustvarjanje –  

število in delež 

projektov OP, pri 

katerih državljani EU 

in končni uporabniki 

prispevajo k 

soustvarjanju vsebine 

na področju raziskav 

in inovacij 

Sodelovanje –  

število in delež 

upravičenih subjektov 

v OP z mehanizmi 

sodelovanja 

državljanov in 

končnih uporabnikov 

po končanem projektu 

OP 

Sprejemanje R&I v družbi – 

dostop do znanstvenih 

rezultatov in inovativnih 

rešitev v OP, njihovo 

sprejemanje ter ozaveščenost o 

njih 

 

Or. en 

 

 


