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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Det internationella samarbetet är 
avgörande för att uppnå målen i varje del 
av det särskilda programmet och åtgärder 
för internationellt samarbete riktade mot 
länder eller grupper av länder rörande 
såväl prioriterade områden som områden 
av övergripande karaktär bör genomföras 
inom var och en av dessa delar.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Främja innovativa och säkra 
europeiska samhällen som är öppna för 
alla inom ramen för aldrig tidigare skådade 
förändringar och växande globala 
ömsesidiga beroenden.

(f) Främja innovativa samhällen som är 
öppna för alla inom ramen för aldrig 
tidigare skådade förändringar och växande 
globala ömsesidiga beroenden.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Främja trygga europeiska samhällen 
i en tid av oerhörda omvandlingar och 
växande globala ömsesidiga 
beroendeförhållanden och hot och 
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samtidigt stärka den europeiska kulturen 
av frihet och rättvisa.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det vetenskapliga rådet ska bestå av 
vetenskapsmän, ingenjörer och forskare 
med högsta renommé och lämplig 
sakkunskap vilka representerar ett stort 
antal forskningsområden och agerar i 
egenskap av individer, oberoende gentemot 
utomstående intressen.

1. Det vetenskapliga rådet ska bestå av 
vetenskapsmän, ingenjörer och forskare 
med högsta renommé och lämplig 
sakkunskap, som företräder en geografisk 
och genusmässig balans, vilka 
representerar ett stort antal 
forskningsområden och agerar i egenskap 
av individer, oberoende gentemot 
utomstående intressen.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1 – punkt 1.1 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Prioriteringarna kommer också att baseras 
på en mängd olika synpunkter och råd. 
Exempelvis kommer grupper av oberoende 
experter att särskilt inrättas vid behov för 
att ge råd om genomförandet av 
Horisont 2020 eller dess särskilda mål. 
Dessa expertgrupper ska uppvisa en 
lämplig nivå av expertis och kunskap i de 
berörda områdena, och experterna ska 
företräda en rad olika yrkesbakgrunder, 
både från industrin och det civila 
samhället.

Prioriteringarna kommer också att baseras 
på en mängd olika synpunkter och råd. 
Exempelvis kommer grupper av oberoende 
experter att särskilt inrättas vid behov för 
att ge råd om genomförandet av 
Horisont 2020 eller dess särskilda mål. 
Dessa expertgrupper ska uppvisa en 
lämplig nivå av expertis och kunskap i de 
berörda områdena, och experterna ska 
företräda en rad olika yrkesbakgrunder, 
både från industrin och det civila 
samhället. De bör också företräda en 
geografisk och genusmässig balans.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fristående forskare i alla åldrar, vilket 
omfattar forskare som har påbörjat 
övergången till att bli oberoende 
forskningsledare i sin egen rätt, från vilket 
land som helst i världen, kommer att 
stödjas för att kunna bedriva forskning i 
Europa.

Fristående forskare i alla åldrar, vilket 
omfattar forskare som har påbörjat 
övergången till att bli oberoende 
forskningsledare i sin egen rätt samt 
forskare som redan är i etablerade i sin 
forskarkarriär (etablerade forskare), från 
vilket land som helst i världen, kommer att 
stödjas för att kunna bedriva forskning i 
Europa.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 3 – punkt 3.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta kommer att uppnås genom 
medfinansiering av nya eller befintliga 
regionala, nationella, privata och 
internationella program för att öppna dem 
och sörja för internationell, intersektoriell 
och interdisciplinär forskarutbildning samt 
rörlighet över gränser och sektorer för 
forskare och utvecklingspersonal i alla 
stadier i sina karriärer.

Detta kommer att uppnås genom 
medfinansiering av nya eller befintliga 
regionala, nationella, privata och 
internationella program för att öppna dem 
och sörja för internationell, intersektoriell 
och interdisciplinär forskarutbildning samt 
rörlighet över gränser och sektorer för 
forskare och utvecklingspersonal av alla 
nationaliteter i alla stadier i sina karriärer.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Bilaga I – del I – punkt 3 – punkt 3.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att på ett effektivt sätt bemöta denna 
utmaning kommer det att vara nödvändigt 
att övervaka framstegen. Programmet 
kommer att stödja utvecklingen av 
indikatorer och analys av data med 
avseende på forskarnas rörlighet, 
kompetenser och karriärer i syfte att 
fastställa luckor i Marie Curie-åtgärderna 
och öka påverkan av dessa åtgärder. Dessa 

För att på ett effektivt sätt bemöta denna 
utmaning kommer det att vara nödvändigt 
att ytterligare utveckla Euraxess-nätverket 
samt att övervaka framstegen. Programmet 
kommer att stödja utvecklingen av 
indikatorer och analys av data med 
avseende på forskarnas rörlighet, 
kompetenser och karriärer i syfte att 
fastställa luckor i Marie Curie-åtgärderna 
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verksamheter kommer att genomföras för 
att uppnå synergier och nära samordning 
med de politiska stödåtgärder för forskare, 
deras arbetsgivare och finansiärer som 
vidtas inom ramen för ”Innovativa och 
säkra samhällen för alla”. Särskilda 
åtgärder kommer att finansieras till stöd för 
initiativ för att öka medvetenheten om 
vikten av forskarkarriären och för att sprida 
forsknings- och utvecklingsresultat från 
arbete som stöds av Marie Curie-åtgärder.

och öka påverkan av dessa åtgärder. Dessa 
verksamheter kommer att genomföras för 
att uppnå synergier och nära samordning 
med de politiska stödåtgärder för forskare, 
deras arbetsgivare och finansiärer som 
vidtas inom ramen för ”Innovativa och 
säkra samhällen för alla”. Särskilda 
åtgärder kommer att finansieras till stöd för 
initiativ för att öka medvetenheten om 
vikten av forskarkarriären och för att sprida 
forsknings- och utvecklingsresultat från 
arbete som stöds av Marie Curie-åtgärder.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 4 – punkt 4.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhet som stödjer politiska analyser 
och utvecklingsåtgärder, bland annat om 
socioekonomiska aspekter av transport, 
krävs för att främja innovationer och 
bemöta de utmaningar som finns inom 
transportväsendet. Verksamheten ska ägnas 
åt utveckling och genomförande av en 
europeisk forsknings- och 
innovationspolitik om transport, 
framtidsstudier och teknisk framsyn, och åt 
att stärka det europeiska området för 
forskningsverksamhet.

Verksamhet som stödjer politiska analyser 
och utvecklingsåtgärder, bland annat om 
socioekonomiska och geografiska aspekter 
av transport, krävs för att främja 
innovationer och bemöta de utmaningar 
som finns inom transportväsendet. 
Verksamheten ska ägnas åt utveckling och 
genomförande av en europeisk forsknings-
och innovationspolitik om transport, 
framtidsstudier och teknisk framsyn, och åt 
att stärka det europeiska området för 
forskningsverksamhet.

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Inkluderande, innovativa och trygga
samhällen

6. Europa i en föränderlig värld –
inkluderande och innovativa samhällen

Ändringsförslag 11
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Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europas distinkta historiska, politiska, 
sociala och kulturella system påverkas i allt 
högre grad av globala förändringar. För att 
Europas externa verksamhet inom 
närområdet och i övriga världen samt 
rollen som global aktör ska kunna 
vidareutvecklas måste förmågan att 
definiera, prioritera, förklara, utvärdera och 
främja de europeiska politiska målen i 
övriga regioner och samhällen i världen 
förbättras, för att främja samarbete eller 
förhindra eller lösa konflikter. Dessutom 
måste den europeiska förmågan att förutse 
och reagera på utvecklingen och effekterna 
av globaliseringen förbättras. Detta kräver 
en förbättrad förståelse av historia, kultur 
och politiska/ekonomiska system i andra 
delar av världen, samt av internationella 
aktörers roll och inflytande. Slutligen ska 
Europa också på ett effektivt sätt bidra till 
global styrning på viktiga områden som 
handel, utveckling, arbete, ekonomiskt 
samarbete, mänskliga rättigheter, försvar
och säkerhet. Detta förutsätter möjligheter 
att utveckla nya förmågor i form av till 
exempel verktyg, system och 
analysinstrument, eller i form av diplomati 
på formella och informella internationella 
arenor med statliga och icke-statliga 
aktörer.

Europas distinkta historiska, politiska, 
sociala och kulturella system påverkas i allt 
högre grad av globala förändringar. För att 
Europas externa verksamhet inom 
närområdet och i övriga världen samt 
rollen som global aktör ska kunna 
vidareutvecklas måste förmågan att och 
kunskapsbasen för att definiera, prioritera, 
förklara, utvärdera och främja de 
europeiska politiska målen i övriga 
regioner och samhällen i världen förbättras, 
för att främja samarbete eller förhindra 
eller lösa konflikter. Dessutom måste den 
europeiska kunskapsbasen vad gäller 
konflikter, förändringen av konflikter och 
samarbete och förmågan att förutse och 
reagera på utvecklingen och effekterna av 
globaliseringen förbättras. Detta kräver en 
förbättrad förståelse av historia, kultur och 
politiska/ekonomiska system i andra delar 
av världen, samt av internationella aktörers 
roll och inflytande. Slutligen ska Europa 
också på ett effektivt sätt bidra till global 
styrning på viktiga områden som handel, 
utveckling, arbete, ekonomiskt samarbete, 
mänskliga rättigheter, 
konfliktförebyggande och fredsbevarande 
åtgärder och säkerhet. Detta förutsätter 
möjligheter att utveckla nya förmågor i 
form av till exempel verktyg, system och 
analysinstrument, eller i form av diplomati 
på formella och informella internationella 
arenor med statliga och icke-statliga 
aktörer.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Skapa konkurrens och kopplingar mellan 
framväxande institutioner, 
kunskapscentrum och innovationsregioner i 
mindre utvecklade medlemsstater, och 
internationellt ledande motparter på andra 
platser i Europa. Detta ska innefatta 
samarbete mellan 
spetsforskningsinstitutioner och mindre 
utvecklad regioner, samverkan i fråga om 
personalutbyten, expertrådgivning och 
experthjälp samt utveckling av 
gemensamma strategier för upprättandet av 
kunskapscentrum som kan stödjas av 
sammanhållningspolitikens fonder i 
underutvecklade regioner. Kopplingar till 
innovationskluster och erkännande av 
kompetens/högsta kvalitet till de 
institutioner i underutvecklade regioner 
som uppfyller internationella standarder 
ska övervägas, bland annat genom 
kollegiala granskningar och 
kvalitetsmärkning.

– Skapa konkurrens och kopplingar mellan 
framväxande institutioner, 
kunskapscentrum och innovationsregioner i 
mindre utvecklade och mindre erfarna
medlemsstater, och internationellt ledande 
motparter på andra platser i Europa. Detta 
ska innefatta samarbete mellan 
spetsforskningsinstitutioner och mindre 
utvecklad regioner, samverkan i fråga om 
personalutbyten, expertrådgivning och 
experthjälp samt utveckling av 
gemensamma strategier för upprättandet av 
kunskapscentrum som kan stödjas av 
sammanhållningspolitikens fonder i 
underutvecklade regioner. Kopplingar till 
innovationskluster och erkännande av 
kompetens/högsta kvalitet till de 
institutioner i underutvecklade regioner 
som uppfyller internationella standarder 
ska övervägas, bland annat genom 
kollegiala granskningar och 
kvalitetsmärkning.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6 – punkt 6.1 – punkt 6.1.4 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stödja deltagandet av ytterligare partner 
i länder som inte redan ingår i det 
befintliga klustret i pågående projekt med 
målet att öka kunskaperna, bredda syftet 
och påskynda utvecklingen.
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Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6 – punkt 6.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3. Trygga samhällen utgår
EU, dess medborgare och internationella 
partner är utsatta för många olika typer 
av säkerhetshot, som kriminalitet, 
terrorism och krissituationer som beror på 
mänskliga misstag eller naturkrafter. De 
här hoten kan vara gränsöverskridande 
och vara inriktade på fysiska mål eller 
cyberrymden. Attacker mot myndigheters 
eller privata webbplatser på Internet 
underminerar till exempel inte bara 
medborgarnas förtroende, utan kan även 
påverka viktiga sektorer som energi, 
transport, hälsa, finans eller 
telekommunikationer.
Verksamheten ska utföras med ett 
uppdragsinriktat arbetssätt, och integrera 
alla relevanta samhälleliga dimensioner. 
Verksamheten ska stödja EU:s politik för 
inre och yttre säkerhet samt 
försvarspolitiken och de relevanta nya 
bestämmelserna i Lissabon-fördraget, och 
säkerställa cybersäkerhet, förtroende och 
integritet på den digitala inre marknaden. 
Följande särskilda mål kommer att 
eftersträvas: 
6.3.1. Bekämpa kriminalitet och terrorism
Syftet är såväl att undvika incidenter som 
att lindra de möjliga konsekvenserna av 
dem. För detta krävs nya tekniker och 
funktioner (bland annat mot cyberbrott 
och cyberterrorism) för att åstadkomma 
den säkerhet för hälsa, livsmedel, vatten 
och miljö som krävs för att samhället och 
ekonomin ska fungera tillfredsställande. 
Ny teknik och särskilt utvecklade 
funktioner ska bidra till att skydda 
kritiska infrastrukturer, system och 
tjänster (inom bland annat 
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kommunikation, transport, hälsa, 
livsmedel, vatten, energi, logistik och 
försörjningskedjor samt miljö). Detta 
innefattar analyser, och att offentliga och 
privata viktiga nätverksinfrastrukturer 
och tjänster skyddas mot alla typer av hot.
6.3.2. Förstärkt säkerhet genom 
gränsförvaltning
Tekniker och funktioner krävs också för 
att förbättra system, utrustning, verktyg, 
processer och metoder för snabb 
identifiering för att förbättra 
gränssäkerheten, inbegripet både 
kontroll- och övervakningsfrågor, 
samtidigt som hela potentialen i 
EUROSUR utnyttjas. Dessa ska utvecklas 
och testas med avseende på effektivitet, 
efterlevnad av juridiska och etiska 
principer, proportionalitet, samhällelig 
acceptans och respekt för grundläggande 
rättigheter. Forskningen ska också stödja 
förbättringar av den integrerade 
gränsförvaltningen i Europa, bland annat 
genom ökat samarbete med 
kandidatländer, potentiella 
kandidatländer och länder som innefattas 
av den europeiska grannskapspolitiken.
6.3.3. Säkerställa cybersäkerhet
Cybersäkerhet är en förutsättning för att 
människor, företag och samhällstjänster 
ska kunna dra nytta av de möjligheter 
som Internet innebär. Säkerhet måste 
tillhandahållas för system, nätverk, 
åtkomstenheter, programvara och 
tjänster, inbegripet molntjänster, 
samtidigt som kompatibilitet för olika 
typer av tekniker ska beaktas. 
Forskningen ska förebygga, identifiera 
och i realtid motverka cyberattacker inom 
flera områden och jurisdiktioner, och 
skydda viktiga IKT-infrastrukturer. Det 
digitala samhället utvecklas ständigt, och 
Internet används och missbrukas på nya 
sätt. Hela tiden uppstår nya möjligheter 
till social interaktion och nya mobila och 
platsbaserade tjänster och ett ”Sakernas 
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Internet” växer fram. För detta krävs en 
ny typ av forskning som ska drivas på av 
de framväxande trenderna inom 
tillämpningar, användning och samhälle. 
Snabba forskningsinitiativ ska vidtas, 
bland annat proaktiva FoU-åtgärder, för 
att snabbt reagera på nya, moderna 
utvecklingar inom tillförlitlighet och 
säkerhet.
6.3.4. Öka Europas motståndskraft mot 
kriser och katastrofer 
För detta mål krävs utveckling av 
särskilda tekniker och funktioner till stöd 
för olika typer av krishanteringsåtgärder 
(till exempel civilskydd och brandförsvar 
och havsföroreningar, humanitärt 
bistånd, civilförsvar, 
konfliktförebyggande arbete, utveckling 
av medicinska 
informationsinfrastrukturer för 
räddningsinsatser och 
efterkrisstabilisering) samt 
brottsbekämpning. Forskningen ska 
innefatta hela kedjan för krishantering 
och samhällelig motståndskraft, och 
stödja upprättandet av en europeisk 
insatskapacitet vid nödsituationer.
Verksamhet inom alla uppdragsområden 
ska också behandla integration och 
kompatibilitet mellan system och tjänster, 
inbegripet aspekter som kommunikation, 
distribuerade arkitekturer och mänskliga 
faktorer. Detta kräver också integrering 
av civila och militära funktioner vid allt 
från skydd av civila till humanitära 
insatser, gränsförvaltning eller 
fredsbevarande insatser. Detta ska 
inbegripa teknisk utveckling inom det 
känsliga området för teknik med dubbla 
användningsområden för att garantera 
kompatibilitet mellan civilskydd och 
militära styrkor och bland 
civilskyddsstyrkor över hela världen, samt 
tillförlitlighet, organisationsrelaterade, 
juridiska och etiska aspekter, 
handelsfrågor, skydd av konfidentialitet 
och integritet för information samt 
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spårbarhet för alla transaktioner och 
processer. 
6.3.5. Säkerställa integritet och frihet på 
Internet och förstärka den samhälleliga 
dimensionen av säkerhet
För att skydda människans rätt till 
integritet i det digitala samhället krävs 
utveckling av ramverk och tekniker som 
är integritetsskyddande i sin utformning, 
hela vägen från idéstadiet för produkter 
och tjänster. Tekniker ska utvecklas för 
att ge användare kontroll över sin 
personliga information, och över hur den 
får användas av tredje part; liksom 
verktyg för att identifiera och blockera 
olagligt innehåll och stoppa databrott 
samt för att skydda mänskliga rättigheter 
online, för att förhindra att människors 
aktiviteter individuellt eller inom grupper 
begränsas genom olagliga sökningar och 
profileringar. 
Alla nya säkerhetslösningar och -tekniker 
måste vara acceptabla för samhället, 
utformas i enlighet med EU-lagar och 
internationell lagstiftning samt identifiera 
och åtgärda säkerhetshot på ett effektivt 
och proportionerligt sätt. En bättre 
förståelse av de socioekonomiska, 
kulturella och antropologiska 
dimensionerna av säkerhet, orsaker till 
bristande säkerhet, mediers och 
kommunikationens roll samt medborgares 
uppfattningar är därför avgörande. Etiska 
frågor och skydd av mänskliga 
värderingar och grundläggande 
rättigheter ska behandlas. 
6.3.6. Specifika genomförandeaspekter
Forskningen kommer att vara orienterad 
mot civil säkerhet, men samordning med 
verksamheten inom Europeiska 
försvarsbyrån (EDA) ska aktivt 
eftersträvas i syfte att stärka samarbetet 
med EDA, framför allt inom det redan 
etablerade europeiska ramsamarbetet 
(European Framework Cooperation), 
eftersom det finns områden rörande 
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teknik med dubbla användningsområden 
som är relevanta för såväl civila som 
militära tillämpningar. 
Samordningsmekanismer med relevanta 
EU-byråer, som till exempel Frontex, 
Emsa och Europol, ska också stärkas 
ytterligare i syfte att förbättra 
samordningen mellan EU-program och 
EU-politik inom såväl inre som yttre 
säkerhet, samt andra EU-initiativ.
Med beaktande av säkerhetens särskilda 
krav kommer specifika arrangemang att 
göras för programmering och ledning, 
bland annat med den kommitté som avses 
i artikel 9 i detta beslut. Sekretessbelagda 
uppgifter och andra typer av känslig 
information som rör säkerhet kommer att 
skyddas, och särskilda krav och villkor för 
internationellt samarbete kan anges i 
arbetsprogrammen. Detta kommer också 
att återspeglas i organisationen av 
programarbete och styrning för säkra 
samhällen (inbegripet 
kommittéförfaranden).

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Bilaga I – del III – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Trygga samhällen – Skydda EU:s och 
dess medborgares frihet och säkerhet
EU, dess medborgare och internationella 
partner är utsatta för många olika typer 
av säkerhetshot, som brottslighet, 
terrorism och krissituationer, som beror 
på katastrofer som orsakats av människor 
eller naturkatastrofer. Dessa hot kan vara 
gränsöverskridande och inriktade på 
fysiska mål eller cyberrymden. Angrepp 
mot offentliga myndigheters och privata 
organisationers webbplatser på Internet 
urholkar till exempel inte bara 
medborgarnas förtroende, utan kan även 



PE492.562v02-00 14/20 AD\912764SV.doc

SV

allvarligt påverka så väsentliga sektorer 
som energi, transport, hälso- och 
sjukvård, finans och 
telekommunikationer.
För att föregripa, förebygga och hantera 
dessa hot krävs utveckling och 
tillämpning av innovativa tekniker, 
lösningar, prognosverktyg och kunskaper, 
stimulans av samarbete mellan 
leverantörer och användare, lösningar för 
civil säkerhet, förbättrad konkurrenskraft 
för de europeiska säkerhets- och 
tjänstebranscherna samt förebyggande 
och bekämpning av brott mot personlig 
integritet och mänskliga rättigheter.
Att samordna och förbättra 
säkerhetsforskningen är sålunda ett 
viktigt inslag och bidrar till en 
kartläggning av aktuella 
forskningsinsatser, inklusive prognoser, 
och till förbättrade relevanta juridiska 
villkor och förfaranden för samordning, 
inklusive standardiseringsverksamhet.
Verksamheten ska utföras med ett 
problemorienterat arbetssätt och integrera 
relevanta samhällsdimensioner. Den 
kommer att stödja unionens politik för 
inre och yttre säkerhet, försvarspolitiken 
och de relevanta nya bestämmelserna i 
Lissabonfördraget samt säkerställa it-
säkerhet, förtroende och integritet. 
Följande specifika mål kommer att 
eftersträvas:
6a.1. Öka säkerheten och skyddet av 
medborgarna – Bekämpning av 
brottslighet och terrorism
Syftet är såväl att undvika incidenter som 
att lindra de möjliga konsekvenserna av 
dem. För detta krävs nya tekniker och 
funktioner (även mot it-brott och 
cyberterrorism) för att uppnå den 
säkerhet för hälsa, livsmedel, vatten och 
miljö som är nödvändig för att samhället 
och ekonomin ska fungera väl. Även på 
andra områden kommer åtgärder som 
förbättrar skyddet för medborgarna att 
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främja utvecklingen av trygga civila 
samhällen.
6a.2. Skydda och förbättra 
motståndskraften hos kritisk infrastruktur
Ny teknik och särskilt utvecklade 
funktioner ska bidra till att skydda 
kritiska infrastrukturer, system och 
tjänster (inom bland annat 
kommunikation, transport, hälsa, 
livsmedel, vatten, energi, logistik och 
försörjningskedjor samt miljö). Detta 
kommer att omfatta analyser och skydd av 
offentliga och privata kritiska 
nätverksinfrastrukturer och tjänster mot 
alla typer av hot.
6a.3. Stärka säkerheten genom 
gränsförvaltning – sjöfartsskydd
Tekniker och funktioner krävs också för 
att förbättra system, utrustning, verktyg, 
processer och metoder för snabb 
identifiering med målet att förbättra 
gränssäkerheten, både när det gäller 
kontroll och övervakning, samtidigt som 
Eurosurs fulla potential utnyttjas. Dessa 
ska utvecklas och testas med avseende på 
effektivitet, efterlevnad av juridiska och 
etiska principer, proportionalitet, 
samhällsacceptans och respekt för 
grundläggande rättigheter. Forskningen 
ska också stödja förbättringar av den 
integrerade gränsförvaltningen i Europa, 
bland annat genom ökat samarbete med 
kandidatländer, potentiella 
kandidatländer och länder som omfattas 
av den europeiska grannskapspolitiken.
Alla aspekter av sjöfartsskyddet kommer 
att behandlas. Detta omfattar förvaltning 
av sjögränserna liksom skydd och kontroll 
av sjötransporter.
6a.4. Säkerställa och förbättra 
it-säkerheten
It-säkerhet är en förutsättning för att 
människor, företag och samhällstjänster 
ska kunna dra nytta av de möjligheter 
internet ger. Säkerhet måste garanteras 
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för system, nätverk, anslutningsdon, 
programvara och tjänster, inklusive 
datormoln, samtidigt som hänsyn tas till 
kompatibilitet för många olika tekniker. 
Forskningen kommer att förebygga, 
identifiera och i realtid hantera it-angrepp 
inom många olika domäner och 
behörighetsområden, motverka missbruk 
av it, förhindra integritetskränkningar 
och skydda kritisk IKT-infrastruktur.
6a.5. Öka Europas motståndskraft mot 
kriser och katastrofer
För detta mål krävs utveckling av 
särskilda tekniker och funktioner till stöd 
för olika typer av krishanteringsåtgärder 
(till exempel civilskydd, bekämpning av 
brand och havsföroreningar, humanitärt 
bistånd, civilförsvar, 
konfliktförebyggande arbete, utveckling 
av medicinska 
informationsinfrastrukturer, 
räddningsinsatser samt stabilisering efter 
kriser) och brottsbekämpning. 
Forskningen kommer att täcka hela 
kedjan för krishantering och samhällets 
motståndskraft och stödja inrättandet av 
en europeisk insatskapacitet vid 
nödsituationer.
Verksamheten inom alla 
uppdragsområden ska också behandla 
integration och driftskompatibilitet mellan 
system och tjänster, däribland aspekter 
som kommunikation, decentraliserade 
strukturer och mänskliga faktorer. Detta 
kräver också integrering av civila och 
militära funktioner vid allt från civilskydd 
till humanitära insatser, gränsförvaltning 
eller fredsbevarande insatser. Detta ska 
inbegripa teknisk utveckling inom det 
känsliga området teknik med dubbla 
användningsområden, för att garantera 
driftskompatibilitet mellan civilskydd och 
militära styrkor och bland 
civilskyddsstyrkor över hela världen, 
liksom tillförlitlighet, 
organisationsrelaterade, juridiska och 
etiska aspekter, handelsfrågor, skydd av 
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konfidentialitet och integritet för 
information samt spårbarhet för alla 
transaktioner och processer.
6a.6. Stärka säkerhetens 
samhällsdimension och säkerställa 
integritet och frihet på internet
Alla nya säkerhetslösningar och -tekniker 
måste vara acceptabla för samhället, följa 
EU:s och internationell lagstiftning samt 
identifiera och åtgärda säkerhetshot på ett 
ändamålsenligt och proportionerligt sätt. 
En bättre förståelse av de 
socioekonomiska, kulturella och 
antropologiska dimensionerna av 
säkerhet, orsaker till otrygghet, mediernas 
roll, kommunikation samt medborgarnas 
uppfattning är därför avgörande. Etiska 
frågor och skydd av mänskliga värden 
och grundläggande rättigheter ska 
behandlas.
För att skydda människors rätt till 
personlig integritet i det digitala samhället 
krävs utveckling av ramar och tekniker 
med ett inbyggt integritetsskydd, ända 
från produkternas och tjänsternas första 
utformning. Tekniker ska utvecklas som 
ger användare kontroll över sina 
personuppgifter och över hur dessa får 
användas av tredje part, liksom verktyg 
som identifierar och blockerar olagligt 
innehåll och motverkar databrott samt 
skyddar mänskliga rättigheter online, i 
syfte att förhindra att människors 
aktiviteter individuellt eller inom grupper 
begränsas av olaglig efterforskning och 
profilering.
6a.7. Stärka kapaciteten att genomföra 
uppdrag och insatser inom ramen för den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken.
Eftersom uppdelningen mellan extern och 
intern säkerhet blir allt otydligare kan 
konflikter utanför Europa och följderna 
av dessa direkt påverka Europas säkerhet. 
Dessutom kräver samspelet mellan civila 
och försvarsinriktade verksamheter och 
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strategier särskild uppmärksamhet, 
eftersom det finns stora möjligheter att 
utnyttja synergieffekter mellan civilskydd, 
lägesbedömning, konflikthantering och 
förebyggande av konflikter, 
fredsbevarande åtgärder samt 
stabiliserande insatser efter kriser. 
Satsningar på utveckling av 
krishanteringskapaciteter ska uppmuntras 
där möjligheter till komplementaritet har 
identifierats, i syfte att snabbt åtgärda 
kapacitetsbrister samtidigt som onödigt 
dubbelarbete undviks, och på så sätt 
skapa synergier och stödja 
standardisering.
6a.8. Specifika genomförandeaspekter
Forskningen kommer att vara inriktad på 
civil säkerhet, men ske under aktiv 
samordning med Europeiska 
försvarsbyråns verksamhet, i syfte att 
stärka samarbetet med försvarsbyrån, 
framför allt inom den redan etablerade 
europeiska samarbetsramen, eftersom det 
finns teknik med dubbla 
användningsområden som är relevant för 
såväl civila som militära tillämpningar. 
Samordningsmekanismer med relevanta 
EU-byråer, som till exempel Frontex, 
Europeiska sjösäkerhetsbyrån och 
Europol, ska också stärkas ytterligare i 
syfte att förbättra samordningen mellan 
unionens program och politik inom både 
inre och yttre säkerhet, liksom mellan 
andra EU-initiativ.
Med hänsyn till säkerhetens särskilda 
karaktär kommer specifika arrangemang 
att göras för programplanering och 
ledning, bland annat med den kommitté 
som avses i artikel 9 i detta beslut. 
Sekretessbelagda uppgifter och andra 
typer av känslig information som rör 
säkerhet kommer att skyddas, och 
särskilda krav och villkor för 
internationellt samarbete kan anges i 
arbetsprogrammen. Detta kommer också 
att återspeglas i organiseringen av 
programarbetet och styrningen för trygga 
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samhällen (också när det gäller 
kommittéförfarandena).

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Bilaga II – del III – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Andelen alkoholmissbrukare i 
Europa/per deltagande stat

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Bilaga II – del III – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Andelen fattiga i Europa/per deltagande 
stat

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Bilaga II – del III – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 1f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Andelen arbetslösa i Europa/per 
deltagande stat
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