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ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Internationalt samarbejde er 
afgørende for at nå de erklærede mål for 
alle dele af det specifikke program, og der 
bør gennemføres internationale 
samarbejdsprojekter, rettet mod lande 
eller landegrupper, om horisontale eller 
prioriterede temaer som led i alle dele.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme af rummelige, innovative og 
sikre europæiske samfund i situationer 
med hidtil usete forandringer og tiltagende 
indbyrdes global afhængighed.

f) fremme af rummelige og innovative 
samfund i situationer med hidtil usete 
forandringer og tiltagende indbyrdes global 
afhængighed

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fremme af sikre europæiske samfund 
på baggrund af hidtil usete forandringer 
og voksende indbyrdes afhængighed i
verden og globale trusler og samtidig 
styrkelse af den europæiske tradition for 
frihed og retfærdighed.
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Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det Videnskabelige Råd består af forskere, 
ingeniører og akademikere med særlig 
fremragende renommé og med relevant 
sagkundskab; de dækker tilsammen et 
bredt spektrum af forskningsområder og 
handler i deres personlige egenskab 
uafhængigt af eksterne interesser.

Det Videnskabelige Råd består af forskere, 
ingeniører og akademikere med særlig 
fremragende renommé og med relevant 
sagkundskab under hensyntagen til en 
kønsmæssig og geografisk balance; de 
dækker tilsammen et bredt spektrum af 
forskningsområder og handler i deres 
personlige egenskab uafhængigt af 
eksterne interesser.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Bilag I – del I – punkt 1.1 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opstillingen af prioriteter vil ligeledes 
være baseret på en lang række input og 
rådgivning. Den vil i givet fald omfatte 
grupper af uafhængige eksperter, som er 
nedsat specifikt for at rådgive om 
gennemførelsen af Horisont 2020 eller et af 
de specifikke mål. Disse ekspertgrupper 
udviser et passende niveau af ekspertise og 
viden inden for de omfattede områder samt 
en række forskellige professionelle 
baggrunde, herunder erhvervslivets og 
civilsamfundets deltagelse.

Opstillingen af prioriteter vil ligeledes 
være baseret på en lang række input og 
rådgivning. Den vil i givet fald omfatte 
grupper af uafhængige eksperter, som er 
nedsat specifikt for at rådgive om 
gennemførelsen af Horisont 2020 eller et af 
de specifikke mål. Disse ekspertgrupper 
udviser et passende niveau af ekspertise og 
viden inden for de omfattede områder samt 
en række forskellige professionelle 
baggrunde, herunder erhvervslivets og 
civilsamfundets deltagelse, og bør også 
være underlagt kravet om geografisk og 
kønsmæssig balance.

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del I – punkt 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængige forskere i alle aldre, herunder 
nye forskere, der overgår til at blive 
uafhængige forskningsledere, og fra alle 
lande i verden støttes i at udføre deres 
forskning i Europa.

Uafhængige forskere i alle aldre, herunder 
nye forskere, der overgår til at blive 
uafhængige forskningsledere, og forskere i 
konsolideringsfasen af deres egen 
forskningskarriere (consolidators) og fra 
alle lande i verden støttes i at udføre deres 
forskning i Europa.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del I – punkt 3 – punkt 3.4 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette opnås ved at samfinansiere nye eller 
eksisterende regionale, nationale, private 
og internationale programmer, så de åbner 
op for og tilbyder international, 
tværsektoriel og tværfaglig 
forskeruddannelse samt mobilitet på tværs 
af grænser og sektorer for forskere og 
innovationsmedarbejdere på alle trin i 
deres karriere.

Dette opnås ved at samfinansiere nye eller 
eksisterende regionale, nationale, private 
og internationale programmer, så de åbner 
op for og tilbyder international, 
tværsektoriel og tværfaglig 
forskeruddannelse samt mobilitet på tværs 
af grænser og sektorer for forskere og 
innovationsmedarbejdere af enhver 
nationalitet på alle trin i deres karriere.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del I – punkt 3 – punkt 3.5 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne håndtere udfordringen er det 
vigtigt at holde øje med udviklingen. 
Programmet støtter udvikling af indikatorer 
og analyse af data i forbindelse med 
forskeres mobilitet, færdigheder og 
karrierer med henblik på at identificere 
huller i Marie Curie-aktiviteterne og 
forbedre virkningen af disse aktioner. 
Aktiviteterne gennemføres med henblik på 
at opnå synergier og et tæt samarbejde med 
de politiske støtteaktioner vedrørende 

For at kunne håndtere udfordringen er det 
vigtigt at videreudvikle EURAXESS-
netværket og at holde øje med 
udviklingen. Programmet støtter udvikling 
af indikatorer og analyse af data i 
forbindelse med forskeres mobilitet, 
færdigheder og karrierer med henblik på at 
identificere huller i Marie Curie-
aktiviteterne og forbedre virkningen af 
disse aktioner. Aktiviteterne gennemføres 
med henblik på at opnå synergier og et tæt 
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forskere, deres arbejdsgivere og 
finansieringskilder, som udføres under 
"Rummelige, innovative og sikre 
samfund". Specifikke aktioner finansieres 
for at støtte initiativer, som skal øge 
opmærksomheden omkring betydningen af 
en karriere inden for forskning og formidle 
forsknings- og innovationsresultater fra 
arbejde, som støttes af Marie Curie-
aktiviteter.

samarbejde med de politiske støtteaktioner 
vedrørende forskere, deres arbejdsgivere 
og finansieringskilder, som udføres under 
"Rummelige, innovative og sikre 
samfund". Specifikke aktioner finansieres 
for at støtte initiativer, som skal øge 
opmærksomheden omkring betydningen af 
en karriere inden for forskning og formidle 
forsknings- og innovationsresultater fra 
arbejde, som støttes af Marie Curie-
aktiviteter.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – punkt 4 – punkt 4.4 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er behov for aktioner, der understøtter 
analyse og udvikling af politikkerne, bl.a. 
vedrørende socioøkonomiske aspekter ved 
transport, for at fremme innovationen og 
klare de udfordringer, som 
transportaktiviteterne skaber. Aktiviteterne 
vil blive målrettet mod at udforme og 
gennemføre europæiske forsknings- og 
innovationspolitikker vedrørende transport, 
fremadrettede undersøgelser og 
teknologisk fremsyn samt styrke det 
europæiske forskningsrum.

Der er behov for aktioner, der understøtter 
analyse og udvikling af politikkerne, bl.a. 
vedrørende socioøkonomiske og 
geografiske aspekter ved transport, for at 
fremme innovationen og klare de 
udfordringer, som transportaktiviteterne 
skaber. Aktiviteterne vil blive målrettet 
mod at udforme og gennemføre europæiske 
forsknings- og innovationspolitikker 
vedrørende transport, fremadrettede 
undersøgelser og teknologisk fremsyn samt 
styrke det europæiske forskningsrum.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Rummelige, innovative og sikre
samfund

6. Europa i en verden i forandring –
rummelige og innovative samfund

Ændringsforslag 11
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Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – punkt 6.1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europas særlige historiske, politiske, 
sociale og kulturelle systemer påvirkes i 
stadig større grad af globale forandringer. 
Hvis vi i Europa skal videreudvikle vores 
foranstaltninger udadtil i nabolandene og i 
bredere kredse og styrke vores rolle som 
global aktør, skal vi blive bedre til at 
definere, prioritere, forklare, vurdere og 
fremhæve vores politiske målsætninger i 
forhold til andre regioner og samfund i 
verden, så vi kan fremme samarbejde og 
forebygge eller løse konflikter. I denne 
henseende skal vi desuden styrke vores 
evne til at forudse og reagere på 
globaliseringens udvikling og indvirkning. 
Dette kræver øget indsigt i dels historien, 
kulturerne og de politiske og økonomiske 
systemer i andre af verdens regioner og 
dels de tværnationale aktørers rolle og 
indflydelse. Endelig skal Europa bidrage 
effektivt til global forvaltning på vigtige 
områder som handel, udvikling, arbejde, 
økonomisk samarbejde, 
menneskerettigheder, forsvar og sikkerhed. 
Dette kræver potentiale til at opbygge nye 
kapaciteter i form af værktøjer, systemer 
og instrumenter til analyse og i form af 
diplomati i relationerne til statslige og 
ikkestatslige aktører i formelle og 
uformelle internationale fora.

Europas særlige historiske, politiske, 
sociale og kulturelle systemer påvirkes i 
stadig større grad af globale forandringer. 
Hvis vi i Europa skal videreudvikle vores 
foranstaltninger udadtil i nabolandene og i 
bredere kredse og styrke vores rolle som 
global aktør, skal vi blive bedre til at 
udnytte vores evner og vores viden til at 
definere, prioritere, forklare, vurdere og 
fremhæve vores politiske målsætninger i 
forhold til andre regioner og samfund i 
verden, så vi kan fremme samarbejde og 
forebygge eller løse konflikter. I denne 
henseende skal vi desuden øge vores viden 
om konflikter, konflikthåndtering og 
samarbejde og styrke vores evne til at 
forudse og reagere på globaliseringens 
udvikling og indvirkning. Dette kræver 
øget indsigt i dels historien, kulturerne og 
de politiske og økonomiske systemer i 
andre af verdens regioner og dels de 
tværnationale aktørers rolle og indflydelse. 
Endelig skal Europa bidrage effektivt til 
global forvaltning på vigtige områder som 
handel, udvikling, arbejde, økonomisk 
samarbejde, menneskerettigheder, 
konfliktforebyggelse, fredsopbygning og 
sikkerhed. Dette kræver potentiale til at 
opbygge nye kapaciteter i form af 
værktøjer, systemer og instrumenter til 
analyse og i form af diplomati i 
relationerne til statslige og ikkestatslige 
aktører i formelle og uformelle 
internationale fora.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – punkt 6.1.4 – led 1



PE492.562v02-00 8/21 AD\912764DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

at knytte nye institutioner, ekspertisecentre 
og innovative regioner i mindre udviklede 
medlemsstater sammen i konkurrence med 
førende internationale modparter andre 
steder i Europa. Dette omfatter 
venskabsprojekter mellem 
forskningsinstitutioner i topklasse og 
mindre udviklede regioner, udveksling af 
medarbejdere, ekspertrådgivning og -
bistand samt udvikling af fælles strategier 
for etablering af ekspertisecentre i mindre 
udviklede regioner, som kan modtage 
støtte fra de samhørighedspolitiske fonde i 
mindre udviklede områder. Det overvejes 
at knytte forbindelser til innovative klynger 
og at anerkende ekspertise i mindre 
udviklede regioner, bl.a. gennem 
ekspertevalueringer og tildeling af 
udmærkelser til de institutioner, der lever 
op til internationale standarder.

at knytte nye institutioner, ekspertisecentre 
og innovative regioner i mindre udviklede 
og mindre erfarne medlemsstater sammen 
i konkurrence med førende internationale 
modparter andre steder i Europa. Dette 
omfatter venskabsprojekter mellem 
forskningsinstitutioner i topklasse og 
mindre udviklede regioner, udveksling af 
medarbejdere, ekspertrådgivning og -
bistand samt udvikling af fælles strategier 
for etablering af ekspertisecentre i mindre 
udviklede regioner, som kan modtage 
støtte fra de samhørighedspolitiske fonde i 
mindre udviklede områder. Det overvejes 
at knytte forbindelser til innovative klynger 
og at anerkende ekspertise i mindre 
udviklede regioner, bl.a. gennem 
ekspertevalueringer og tildeling af 
udmærkelser til de institutioner, der lever 
op til internationale standarder.

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – punkt 6.1.4 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- at støtte, at yderligere partnere, der er 
hjemmehørende i lande, som ikke allerede 
deltager i det eksisterende konsortium, 
kan deltage i igangværende projekter med 
henblik på at øge ekspertiseniveauet, 
udvide rækkevidden og fremskynde 
udviklingen.
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Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Bilag I – del III – punkt 6 – underpunkt 6.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3. Sikre samfund udgår
Den Europæiske Union og dens borgere 
og internationale partnere oplever en 
række sikkerhedstrusler såsom 
kriminalitet, terrorisme og nødsituationer, 
der involverer store menneskemængder, 
og som skyldes menneskeskabte 
katastrofer eller naturkatastrofer. Disse 
trusler kan krydse grænser og være rettet 
mod fysiske mål eller cyberspace. 
Eksempelvis kan angreb på offentlige 
myndigheders og private enheders 
websteder på internettet underminere 
borgernes tillid, men de kan også få 
alvorlige konsekvenser for meget vigtige 
sektorer som energi-, transport-, 
sundheds-, finans- eller 
telekommunikationssektoren. For at 
kunne forudse, forebygge og håndtere 
disse trusler er det nødvendigt at udvikle 
og anvende innovative teknologier, 
løsninger, beredskaber og erfaringer, 
opmuntre til samarbejde mellem udbydere 
og brugere, finde løsninger vedrørende 
civil sikkerhed, forbedre 
konkurrenceevnen hos de europæiske 
udbydere af sikkerhedstjenester, ikt og 
relaterede tjenester samt forebygge og 
bekæmpe misbrug af private oplysninger 
og krænkelser af menneskerettigheder på 
internettet.
Samordning og forbedringer på området 
for sikkerhedsforskning vil således være 
et afgørende element, som vil bidrage til 
at kortlægge den nuværende 
forskningsindsats, bl.a. hvad angår 
beredskab, og forbedre de relevante 
retlige vilkår og procedurer for 
koordination, herunder prænormative 
aktiviteter.
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Der anlægges en opgaveorienteret 
indgangsvinkel, og de relevante 
samfundsmæssige dimensioner integreres 
i aktiviteterne. Aktiviteterne skal 
understøtte Unionens politikker 
vedrørende intern og ekstern sikkerhed 
samt forsvar, harmonere med de relevante 
nye bestemmelser i Lissabontraktaten og 
sikre cybersikkerhed, tillid og beskyttelse 
af personlige oplysninger på det digitale 
indre marked. Der arbejdes mod følgende 
mål om: 
6.3.1. Bekæmpelse af kriminalitet og 
terrorisme
Ambitionen er både at undgå hændelser 
og at afbøde deres konsekvenser. Dette 
kræver nye teknologier og ny kapacitet 
(bl.a. til bekæmpelse af it-kriminalitet og 
"cyberterrorisme"), der skal øge 
sikringen af vores sundhed, fødevarer, 
vand og miljø, som er afgørende for, at 
vores samfund og økonomi fungerer. Nye 
teknologier og særberedskaber vil bidrage 
til at beskytte kritiske infrastrukturer, 
systemer og tjenester (bl.a. hvad angår 
kommunikation, transport, sundhed, 
fødevarer, vand, energi, logistik, 
forsyningskæder og miljøet). Blandt andet 
vil kritiske, offentlige og private 
netværksinfrastrukturer og -tjenester blive 
gennemgået og sikret mod enhver form 
for trussel.
6.3.2. Styrkelse af sikkerheden via 
grænseforvaltning 
Der er desuden behov for ny teknologi og 
kapacitet til forbedring af systemer, 
udstyr, værktøjer, processer og metoder til 
hurtig identifikation for at forbedre 
sikringen af grænserne. Her er der tale 
om både kontrol og overvågning, og 
EUROSUR's potentiale skal udnyttes 
fuldt ud. Teknologien og kapaciteten 
udvikles og afprøves med fokus på 
effektivitet, overholdelse af retlige og 
etiske principper, proportionalitet, social 
accept og respekt for grundlæggende 
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rettigheder. Forskningen understøtter 
desuden forbedringen af integreret 
europæisk grænseforvaltning, blandt 
andet gennem øget samarbejde med 
kandidatlande, mulige kandidatlande og 
lande, som er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik.
6.3.3. Cybersikkerhed
Cybersikkerhed er en forudsætning for, at 
mennesker, virksomheder og offentlige 
tjenester kan drage fordel af de 
muligheder, der ligger i internettet. Dette 
kræver, at vi sikrer vores systemer, 
netværk, anordninger til adgangskontrol, 
software og tjenester, bl.a. hvad angår 
cloud computing, idet vi tager hensyn til 
samspillet mellem flere teknologier. 
Forskningen vil sætte os i stand til i 
realtid at forebygge, registrere og 
håndtere cyberangreb på tværs af 
domæner og retsområder samt beskytte 
kritiske ikt-infrastrukturer. Det digitale 
samfund er i hastig udvikling, og der 
forekommer hele tiden nye former for 
brug og misbrug af internettet, nye 
metoder til social interaktion, nye mobile 
og positionsbaserede tjenester og nye 
begreber såsom "tingenes internet". Dette 
kræver en ny form for forskning, som skal 
bygge på de nye applikationer, 
anvendelsesformer og 
samfundstendenser. Der gennemføres 
fleksible forskningsinitiativer, herunder 
proaktive F&U-aktiviteter, så vi hurtigt 
kan reagere på nye udviklingstendenser, 
hvad angår tillid og sikring.
6.3.4. Øget EU-modstandskraft over for 
kriser og katastrofer 
Dette kræver udvikling af særlige former 
for teknologi og kapacitet, som kan 
understøtte både retshåndhævelsen og 
diverse krisestyringsoperationer (såsom 
civilbeskyttelse og brandbekæmpelse, 
havforurening, humanitær bistand, 
civilforsvar, konfliktforebyggelse, 
udvikling af infrastruktur til udveksling af 
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medicinske oplysninger, redningsaktioner 
og postkrisestabilisering), og håndhævelse 
af lovgivningen. Forskningen omfatter 
hele krisestyringskæden og samfundets 
modstandsdygtighed og støtter oprettelsen 
af europæisk kriseberedskabskapacitet. 
Desuden vil aktiviteterne i forbindelse 
med alle opgaverne vedrøre integration af 
systemer og tjenester samt disses 
interoperabilitet, herunder aspekter som 
kommunikation, distribuerede 
arkitekturer og menneskelige faktorer. 
Dette kræver også integration af civil og 
militær kapacitet i diverse opgaver lige fra 
civilbeskyttelse til humanitær hjælp, 
grænseforvaltning og fredsbevarende 
operationer. Aktiviteterne omfatter 
teknologisk udvikling på det følsomme 
område for teknologier med dobbelt 
anvendelse for at sikre interoperabilitet 
mellem civilbeskyttelsesenheder og 
militære styrker og blandt 
civilbeskyttelsesenheder på verdensplan, 
samt hvad angår pålidelighed, 
organisationsmæssige, retlige og etiske 
aspekter, handelsspørgsmål, beskyttelse af 
oplysningers fortrolighed og integritet 
samt sporbarhed ved alle transaktioner og 
processer.
6.3.5. Sikring af privatlivets fred og frihed 
på internettet samt øge sikringens 
samfundsmæssige dimension
Beskyttelse af personlige oplysninger i det 
digitale samfund vil kræve udvikling af 
rammer og teknologier til "privacy by 
design" lige fra udtænkning af idéer til 
produkter og tjenester. Der udvikles 
teknologier, som giver brugerne kontrol 
over deres personlige data og tredjeparters 
brug af dem, og værktøjer til registrering 
og blokering af ulovligt indhold og brud 
på datasikkerheden samt til beskyttelse af 
folks rettigheder online, så vi kan 
forhindre at enkeltpersoners eller 
gruppers adfærd begrænses af ulovlig 
søgning og oprettelse af profiler. 



AD\912764DA.doc 13/21 PE492.562v02-00

DA

Alle nye sikkerhedsløsninger og -
teknologier skal være acceptable for 
samfundet, overholde EU-lovgivningen og 
international lovgivning samt være 
effektive og hensigtsmæssige i henseende 
til at udpege og afhjælpe 
sikkerhedstruslerne. Derfor er det 
nødvendigt at opnå øget indsigt i de 
socioøkonomiske, kulturelle og 
antropologiske dimensioner ved 
sikkerhed, årsagerne til usikkerhed, 
mediernes og kommunikationens rolle 
samt borgernes oplevelser. Etiske 
overvejelser og spørgsmål om beskyttelse 
af menneskelige værdier og 
grundlæggende rettigheder behandles. 
6.3.6. Særlige gennemførelsesaspekter
Forskningen vil være rettet mod den civile 
sikkerhed, men det tilstræbes aktivt at 
samordne aktiviteterne med Det 
Europæiske Forsvarsagentur for at styrke 
samarbejdet med agenturet, herunder 
navnlig gennem de allerede etablerede 
europæiske samarbejdsrammer, i 
erkendelse af, at visse teknologier vil være 
relevante for både civile og militære 
formål,. Herudover styrkes 
samordningsmekanismerne med relevante 
EU-agenturer som f.eks. FRONTEX, 
EMSA og Europol, for at forbedre 
samordningen af Unionens programmer 
og politikker inden for både intern og 
ekstern sikkerhed, og andre EU-
initiativer.
Af hensyn til de særlige forhold, der gør 
sig gældende for sikkerhedsspørgsmål, 
etableres der særlige ordninger for så vidt 
angår programlægning og forvaltning, 
herunder også arrangementer med det 
udvalg, der er omhandlet i artikel 9 i 
denne afgørelse. Hemmelige eller på 
anden vis følsomme 
sikkerhedsoplysninger beskyttes, og der 
kan i arbejdsprogrammerne fastlægges 
særlige krav og kriterier i forbindelse med 
internationalt samarbejde. Dette vil også 
gøre sig gældende i forbindelse med 
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programlægning og forvaltning af "Sikre 
samfund" (herunder også 
udvalgsaspekterne).

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Bilag 1 – del III – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Sikre samfund – beskytte Europas og 
dets borgeres frihed og sikkerhed
Den Europæiske Union og dens borgere 
og internationale partnere oplever en 
række sikkerhedstrusler såsom 
kriminalitet, terrorisme og nødsituationer, 
der involverer store menneskemængder, 
og som skyldes menneskeskabte 
katastrofer eller naturkatastrofer. Disse 
trusler kan krydse grænser og være rettet 
mod fysiske mål eller cyberspace. 
Eksempelvis kan angreb på offentlige 
myndigheders og private enheders 
websteder på internettet ikke blot 
underminere borgernes tillid, men de kan 
også få alvorlige konsekvenser for meget 
vigtige sektorer som energi-, transport-, 
sundheds-, finans- eller 
telekommunikationssektoren.
For at kunne forudse, forebygge og
håndtere disse trusler er det nødvendigt at 
udvikle og anvende innovative 
teknologier, løsninger, beredskaber og 
erfaringer, opmuntre til samarbejde 
mellem udbydere og brugere, finde 
løsninger vedrørende civil sikkerhed, 
forbedre konkurrenceevnen hos de 
europæiske udbydere af 
sikkerhedstjenester og relaterede tjenester 
samt forebygge og bekæmpe misbrug af 
private oplysninger og krænkelser af 
menneskerettigheder.
Samordning og forbedringer på området 
for sikkerhedsforskning vil således være 



AD\912764DA.doc 15/21 PE492.562v02-00

DA

et afgørende element, som vil bidrage til 
at kortlægge den nuværende 
forskningsindsats, bl.a. hvad angår 
beredskab, og forbedre de relevante 
retlige vilkår og procedurer for 
koordination, herunder 
standardiseringsaktiviteter.
Der anlægges en opgaveorienteret 
indgangsvinkel, og de relevante 
samfundsmæssige dimensioner integreres 
i aktiviteterne. Aktiviteterne skal 
understøtte Unionens politikker 
vedrørende intern og ekstern sikkerhed 
samt forsvar, harmonere med de relevante 
nye bestemmelser i Lissabontraktaten og 
sikre cybersikkerhed, tillid og beskyttelse 
af personlige oplysninger. Der arbejdes 
mod følgende mål om:
6a.1. Øget sikkerhed og beskyttelse af 
borgerne – bekæmpelse af kriminalitet og 
terrorisme
Ambitionen er både at undgå hændelser 
og at afbøde deres eventuelle 
konsekvenser. Dette kræver nye 
teknologier og ny kapacitet (bl.a. til 
bekæmpelse af it-kriminalitet og 
"cyberterrorisme"), der skal øge 
sikringen af vores sundhed, fødevarer, 
vand og miljø, som er afgørende for, at 
vores samfund og økonomi fungerer. 
Øvrige temaer, som tilsigter at forbedre 
beskyttelsen af borgerne, vil fremme 
udviklingen af sikre civilsamfund.
6a.2. Beskyttelse og forbedring af kritisk 
infrastrukturs modstandskraft
Nye teknologier og særberedskaber vil 
bidrage til at beskytte kritiske 
infrastrukturer, systemer og tjenester 
(bl.a. hvad angår kommunikation, 
transport, sundhed, fødevarer, vand, 
energi, logistik, forsyningskæder og 
miljøet). Blandt andet vil kritiske, 
offentlige og private 
netværksinfrastrukturer og -tjenester blive 
gennemgået og sikret mod enhver form 
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for trussel.
6a.3. Styrkelse af sikkerheden gennem 
grænseforvaltning - maritim sikkerhed
Der er desuden behov for ny teknologi og 
kapacitet til forbedring af systemer, 
udstyr, værktøjer, processer og metoder til 
hurtig identifikation for at forbedre 
sikringen af grænserne. Her er der tale 
om både kontrol og overvågning, og 
EUROSUR's potentiale skal udnyttes 
fuldt ud. Teknologien og kapaciteten 
udvikles og afprøves med fokus på 
effektivitet, overholdelse af retlige og 
etiske principper, proportionalitet, social 
accept og respekt for grundlæggende 
rettigheder. Forskningen understøtter 
desuden forbedringen af integreret 
europæisk grænseforvaltning, blandt 
andet gennem øget samarbejde med 
kandidatlande, mulige kandidatlande og 
lande, som er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik.
Alle aspekter vedrørende maritim 
sikkerhed vil blive undersøgt. Dette 
omfatter aspekter i forbindelse med 
forvaltningen af blå grænser og 
beskyttelse af og kontrol med 
vandtransport.
6a.4. Sikkerhed og forbedring af 
cybersikkerheden
Cybersikkerhed er en forudsætning for, at 
mennesker, virksomheder og offentlige 
tjenester kan drage fordel af de 
muligheder, der ligger i internettet. Dette 
kræver, at vi sikrer vores systemer, 
netværk, anordninger til adgangskontrol, 
software og tjenester, bl.a. hvad angår 
cloud computing, idet vi tager hensyn til 
samspillet mellem flere teknologier. 
Forskningen vil forebygge, opdage og i 
realtid forvalte cyberangreb på tværs af 
flere domæner og jurisdiktioner, modvirke 
misbrug af cyberteknologier, forhindre 
krænkelse af privatlivets fred og beskytte 
kritiske ikt-infrastrukturer.
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6a.5. Øget EU-modstandskraft over for 
kriser og katastrofer
Dette kræver udvikling af særlige former 
for teknologi og kapacitet, som kan 
understøtte både retshåndhævelsen og 
diverse krisestyringsoperationer (såsom 
civilbeskyttelse og brandbekæmpelse, 
havforurening, humanitær bistand, 
civilforsvar, konfliktforebyggelse, 
udvikling af infrastruktur til udveksling af 
medicinske oplysninger, redningsaktioner 
og postkrisestabilisering), og håndhævelse 
af lovgivningen. Forskningen omfatter 
hele krisestyringskæden og samfundets 
modstandsdygtighed og støtter oprettelsen 
af europæisk kriseberedskabskapacitet.
Desuden vil aktiviteterne i forbindelse 
med alle opgaverne vedrøre integration af 
systemer og tjenester samt disses 
interoperabilitet, herunder aspekter som 
kommunikation, distribuerede 
arkitekturer og menneskelige faktorer. 
Dette kræver også integration af civil og 
militær kapacitet i diverse opgaver lige fra 
civilbeskyttelse til humanitær hjælp, 
grænseforvaltning og fredsbevarende 
operationer. Aktiviteterne omfatter 
teknologisk udvikling på det følsomme 
område for teknologier med dobbelt 
anvendelse for at sikre interoperabilitet 
mellem civilbeskyttelsesenheder og 
militære styrker og blandt 
civilbeskyttelsesenheder på verdensplan, 
samt hvad angår pålidelighed, 
organisationsmæssige, retlige og etiske 
aspekter, handelsspørgsmål, beskyttelse af 
oplysningers fortrolighed og integritet 
samt sporbarhed ved alle transaktioner og 
processer.
6a.6. Fremme af den samfundsmæssige 
dimension af sikkerhed og sikring af 
privatlivets fred på internettet
Alle nye sikkerhedsløsninger og -
teknologier skal være acceptable for 
samfundet, overholde EU-lovgivningen og 
international lovgivning samt være 
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effektive og hensigtsmæssige i henseende 
til at udpege og afhjælpe 
sikkerhedstruslerne. Derfor er det 
nødvendigt at opnå øget indsigt i de 
socioøkonomiske, kulturelle og 
antropologiske dimensioner ved 
sikkerhed, årsagerne til usikkerhed, 
mediernes og kommunikationens rolle 
samt borgernes oplevelser. Etiske 
overvejelser og spørgsmål om beskyttelse 
af menneskelige værdier og 
grundlæggende rettigheder behandles.
Beskyttelse af personlige oplysninger i det 
digitale samfund vil kræve udvikling af 
rammer og teknologier til indbygget 
privatlivsbeskyttelse lige fra udtænkning 
af idéer til produkter og tjenester. Der 
udvikles teknologier, som giver brugerne 
kontrol over deres personlige data og 
tredjeparters brug af dem, og værktøjer til 
registrering og blokering af ulovligt 
indhold og brud på datasikkerheden samt 
til beskyttelse af folks rettigheder online, 
så vi kan forhindre at enkeltpersoners 
eller gruppers adfærd begrænses af 
ulovlig søgning og oprettelse af profiler.
6a.7. Styrkelse af evnen til at gennemføre 
missioner og operationer under den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik
Eftersom skillelinjen mellem ekstern og 
intern sikkerhed i stigende grad er sløret, 
kan konflikter uden for Europa og 
konsekvenserne heraf hurtigt have en 
direkte indvirkning på sikkerheden i 
Europa. Grænsefladen mellem civile og 
forsvarsrelaterede aktiviteter og politikker 
kræver desuden særlig opmærksomhed, 
eftersom der er rigelig mulighed for at 
udnytte synergier mellem civilbeskyttelse, 
situationsvurdering, konflikthåndtering 
og konfliktforebyggelse, fredsbevaring og 
stabiliseringsaktiviteter i efter-krise-
perioder. Investeringer i udvikling af 
krisestyringskapaciteter skal fremmes på 
områder med komplementaritet med 
henblik på hurtigt at lukke 
kapacitetshuller, samtidig med at 
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unødvendigt dobbeltarbejde undgås, 
hvilket således skaber synergier og støtter 
standardiseringen.
6a.8. Særlige gennemførelsesaspekter

Forskningen vil være rettet mod den civile 
sikkerhed, men det tilstræbes aktivt at 
samordne aktiviteterne med Det 
Europæiske Forsvarsagentur for at styrke 
samarbejdet med agenturet, herunder 
navnlig gennem de allerede etablerede 
europæiske samarbejdsrammer, i 
erkendelse af, at visse teknologier vil være 
relevante for både civile og militære 
formål. Herudover styrkes 
samordningsmekanismer med relevante 
EU-agenturer som f.eks. FRONTEX, 
EMSA og Europol, for at forbedre 
koordineringen af Unionens programmer 
og politikker inden for både intern og 
ekstern sikkerhed, og andre EU-
initiativer.
Af hensyn til de særlige forhold, der gør 
sig gældende for sikkerhedsspørgsmål, 
etableres der særlige ordninger for så vidt 
angår programlægning og forvaltning, 
herunder også arrangementer med det 
udvalg, der er omhandlet i artikel 9 i 
denne afgørelse. Hemmelige eller på 
anden vis følsomme 
sikkerhedsoplysninger beskyttes, og der 
kan i arbejdsprogrammerne fastlægges 
særlige krav og kriterier i forbindelse med 
internationalt samarbejde. Dette vil også 
gøre sig gældende i forbindelse med 
programlægning og forvaltning af "Sikre 
samfund" (herunder også 
komitologiaspekterne).

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Bilag 2 – del III – punkt 1 – underpunkt 1 – led 1 d (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Andel af alkoholafhængige i Europa pr. 
deltagerstat

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Bilag 2 – del III – punkt 1 – underpunkt 1 – led 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Fattigdomsandel i Europa pr. 
deltagerstat

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Bilag 2 – del III – punkt 1 – underpunkt 1 – led 1 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Arbejdsløshedsandel i Europa pr. 
deltagerstat.
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