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KORT BEGRUNDELSE

Sikkerhedsrelateret forskning er et vigtigt aspekt af Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020). I Kommissionens forslag indgår det i udfordringen om 
"Rummelige, innovative og sikre samfund" under indsatsområdet "Samfundsmæssige 
udfordringer".

Sikre samfund bør kunne beskytte Europas og dets borgeres frihed og sikkerhed. Forskning 
og innovation kan spille en klar ledende og støttende rolle som katalysator, men kan dog ikke 
alene garantere sikkerheden. Forsknings- og innovationsaktiviteter bør være rettet mod at 
forebygge, forhindre, forberede sig på og beskytte mod sikkerhedstrusler. Endvidere udgør 
sikkerhed en fundamental udfordring, der ikke kan overlades til en uafhængig og 
sektorspecifik behandling, men kræver en mere ambitiøs, koordineret og holistisk tilgang.
Forskning og innovation er af største betydning for sikkerheds- og forsvarssektoren som 
grundlag for Europas forsvarsindustris konkurrenceevne og modstandskraft. Dette er navnlig 
vigtig i relation til at opnå Europa 2020-målene.

I denne henseende mener ordføreren, at artikel 16, stk. 2, er særlig problematisk, eftersom det 
heraf fremgår, at "Forsknings- og innovationsaktiviteter, der gennemføres under Horisont 
2020, … udelukkende [skal være] rettet mod civile anvendelsesformål". Denne ordlyd 
udelukker enhver form for forsvarsforskning fra programmet. Ordføreren mener, at 
forsknings- og innovationsaktiviteter, der gennemføres under Horisont 2020, ikke 
udelukkende skal være rettet mod civile anvendelsesformål på grund af betydningen af det 
voksende antal teknologier med dobbelt anvendelse og den øgede komplementaritet og 
synergi mellem europæiske forskningsprogrammer vedrørende forsvar og civil sikkerhed.
Ordføreren slår således til lyd for at ændre artikel 16, stk. 2, så det er muligt at anvende 
forsvarsmæssige anvendelsesformål i forbindelse med dobbelt anvendelse.

Horisont 2020 bør støtte forskning og innovation i forbindelse med den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik som anført i artikel 42, stk. 2, og artikel 45 i EU-traktaten. I denne henseende 
bør programmet omfatte håndtering af forsvarsrelaterede krav i forbindelse med forskning og 
innovation med dobbelt anvendelse. Formålet med disse aktiviteter bør være at opbygge den 
nødvendige kapacitet til fredsbevarelse, konfliktforebyggelse og styrkelse af den 
internationale sikkerhed samt krisestyringsaktiviteter. Det Europæiske Forsvarsagenturs 
grundlæggende rolle bør således anerkendes, da det er Kommissionens vigtigste partner i 
forhold til at identificere de kapacitetsmæssige behov, skabe synergier, undgå overlapning og 
støtte standardisering. Det Europæiske Forsvarsagentur og Kommission kan på grundlag af 
opgaverne fra Rådet i dets seneste konklusioner således opfordres til ved årets udgang at 
fremsætte konkrete forslag på dette område, herunder om forskning og teknologi.

Endelig vil ordføreren gerne understrege betydningen af strukturen og gennemførelsen af 
Horisont 2020. Hvad angår indsatsområdet "Samfundsmæssige udfordringer", er der, selv om 
deres valgte temaer og grupperinger synes at svare til de aktuelle globale problemer, tvivl om 
den foreslåede kombination af emner under udfordringen "Rummelige, innovative og sikre 
samfund". Ordføreren mener, at sikkerhed og forsvar er bedre tjent ved at bevare 
sikkerhedsforskning som en uafhængig del af Horisont 2020. Endvidere bør 
anvendelsesområdet for temaet "Sikkerhed" udvides, så det afspejler behovet for innovation 
og teknologioverførsel mellem civil- og forsvarsindustrien. I denne forbindelse defineres 
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forsvar som en forebyggelsesmetode, så samfundene er klar til at forebygge og forsvare sig 
mod enhver form for krise. Under alle omstændigheder giver EU-traktaterne mulighed for 
forskning i sikkerheds- og forsvarsforhold. Om det realiseres, afhænger af den politiske vilje 
dertil.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændrings 1

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Parlamentet har i flere beslutninger 
mindet om betydningen af forskning og 
innovation i sikkerheds- og 
forsvarssektoren som grundlaget for den 
europæiske forsvarsindustris 
konkurrenceevne og modstandskraft samt 
betydningen heraf for at nå Europa 2020-
målene om bæredygtig vækst. I denne 
henseende påpegede det de fælles 
nyttevirkninger, komplementariteter og 
synergier i civil- og 
forsvarsforskningsprogrammer, 
fremhævede Det Europæiske 
Forsvarsagenturs grundlæggende rolle i 
forhold til at koordinere og planlægge 
fælles forsvarsforskningsaktiviteter og 
understregede fordelene ved 
forskningssamarbejde med hensyn til 
bedre interoperabilitet. Endvidere 
opfordrede det Kommissionen, Det 
Europæiske Forsvarsagentur og Den 
Europæiske Rumorganisation til at 
forfølge deres koordinering inden for de 
europæiske samarbejdsrammer. Det 
understregede navnlig, at alle EU-
finansierede forskningsaktiviteter bør 
koncentreres om udviklingen af Den 
Europæiske Unions 
krisestyringsmuligheder og fokusere på 
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forskning med dobbelt anvendelse, da 
militært og civilt personale udsættes for 
ensartede trusler og derfor har behov for 
sammenlignelig kapacitet. Endelig 
påpegede Parlamentet bestemmelsen i 
artikel 185 i TEUF, som åbner mulighed 
for, at EU kan bidrage til eksisterende 
forsknings- og udviklingsprogrammer, 
der iværksættes af flere medlemsstater, 
hvilket kan anvendes til at fremskynde 
udviklingen af den nødvendige kapacitet 
til missioner og operationer, som udøves 
under den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Rådet for Den Europæiske Union 
anerkendte i sine konklusioner om 
sammenlægning og deling af militære 
kapaciteter, som blev vedtaget på mødet 
den 22. og 23. marts 2012, forsvarets 
bredere betydning for teknologi, 
innovation og vækst og noterede sig med 
betænkelighed det samlede fald i 
investeringen i forskning og teknologi på 
forsvarsområdet og dets konsekvenser for 
Europas mulighed for at udvikle 
fremtidige forsvarskapaciteter. Det gentog 
sit tilsagn om samarbejde inden for 
forskning og teknologi. Rådet tilskyndede 
Det Europæiske Forsvarsagentur og 
Kommissionen til at skabe synergier med 
europæiske politikker og navnlig inden 
for forskning og teknologi, herunder i 
forbindelse med det nye europæiske 
rammeprogram for forskning og 
teknologi (Horisont 2020). Det mente, at 
dette ville bidrage til at styrke det 
europæiske forsvars industrielle og 
teknologiske grundlag. Rådet for Den 
Europæiske Union understregede 
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endvidere i sin erklæring om forbedring 
af de civile og militære kapaciteter af 11. 
december 2008, at forskning og teknologi 
er afgørende for at tilegne sig den 
nødvendige kapacitet samt for den 
europæiske forsvarsindustri og dens 
globale konkurrenceevne. Endvidere 
udtrykte det ønske om fortsat at kunne 
sikre synergier mellem de aktiviteter, der 
udøves under rammeprogrammet for 
forskning og innovation, og 
forsvarsområdet for at afspejle dualiteten 
i civil- og forsvarsteknologi.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Horisont 2020 – rammeprogrammet for 
forskning og innovation i Den Europæiske 
Union (idet følgende benævnt "Horisont 
2020") sætter fokus på tre overordnede 
mål, nemlig at frembringe videnskabelig 
topkvalitet for at styrke Unionens 
fremragende position på verdensplan, 
fremme industrielt lederskab for at støtte 
erhvervslivet, herunder små og 
mellemstore virksomheder (SMV) og 
innovation og håndtere samfundsmæssige 
udfordringer. Hensigten er at reagere 
direkte på de udfordringer, der peges på i 
Europa 2020-strategien, ved at støtte 
aktiviteter, der dækker hele spektret fra 
forskning til markedsføring. Horisont 2020 
bør støtte alle led i innovationskæden, især 
aktiviteter tættere på markedet, herunder 
innovative finansielle instrumenter, såvel 
som ikke-teknologisk og social innovation, 
og sigter mod at opfylde forskningsbehovet 
i en bred vifte af EU-politikker ved at 
lægge vægt på den bredest mulige 
udnyttelse og formidling af den viden, der 
tilvejebringes af de støttede aktiviteter, 
frem til den kommercielle udnyttelse. De 

11. Horisont 2020 – rammeprogrammet for 
forskning og innovation i Den Europæiske 
Union (idet følgende benævnt "Horisont 
2020") sætter fokus på tre overordnede 
mål, nemlig at frembringe videnskabelig 
topkvalitet for at styrke Unionens 
fremragende position på verdensplan, 
fremme industrielt lederskab for at støtte 
erhvervslivet, herunder små og 
mellemstore virksomheder (SMV) og 
innovation og håndtere samfundsmæssige 
udfordringer. Hensigten er at reagere 
direkte på de udfordringer, der peges på i 
Europa 2020-strategien, ved at støtte 
aktiviteter, der dækker hele spektret fra 
forskning til markedsføring. Horisont 2020 
bør støtte alle led i innovationskæden, især 
aktiviteter tættere på markedet, herunder 
innovative finansielle instrumenter, såvel 
som ikke-teknologisk og social innovation, 
og sigter mod at opfylde forskningsbehovet 
i en bred vifte af EU-politikker ved at 
lægge vægt på den bredest mulige 
udnyttelse og formidling af den viden, der 
tilvejebringes af de støttede aktiviteter, 
frem til den kommercielle udnyttelse. Dette 



AD\912766DA.doc 7/29 PE492.560v03-00

DA

overordnede mål for Horisont 2020 bør 
også støttes gennem et program for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område i henhold til Euratom-traktaten.

omfatter forskning, der støtter Unionens 
og medlemsstaternes sikkerheds- og 
forsvarsinteresser. De overordnede mål for 
Horisont 2020 bør også støttes gennem et 
program for forskning og uddannelse på 
det nukleare område i henhold til Euratom-
traktaten.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at få mest muligt ud af Unionens 
midler bør Horisont 2020 indgå i et tæt 
samspil med andre EU-programmer inden 
for områder som uddannelse, rummet, 
miljø, konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder, indre 
sikkerhed, kultur og medier samt med de 
samhørighedspolitiske fonde og politikken 
for udvikling af landdistrikter, der specifikt 
kan medvirke til at styrke den nationale og 
regionale forsknings- og 
innovationskapacitet som led i strategier 
for intelligent specialisering.

(26) For at få mest muligt ud af Unionens 
midler bør Horisont 2020 indgå i et tæt 
samspil med andre EU-programmer inden 
for områder som uddannelse, rummet, 
global satellitnavigation og –overvågning, 
miljø, konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder, indre 
sikkerhed, kultur og medier samt med de 
samhørighedspolitiske fonde og politikken 
for udvikling af landdistrikter, der specifikt 
kan medvirke til at styrke den nationale og 
regionale forsknings- og 
innovationskapacitet som led i strategier 
for intelligent specialisering.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at få mest muligt ud af Unionens 
midler bør Horisont 2020 indgå i et tæt 
samspil med andre EU-programmer inden 
for områder som uddannelse, rummet, 
miljø, konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder, indre 
sikkerhed, kultur og medier samt med de 

(26) For at få mest muligt ud af Unionens 
midler bør Horisont 2020 indgå i et tæt 
samspil med andre EU-programmer inden 
for områder som uddannelse, rummet, 
miljø, konkurrenceevne og små og 
mellemstore virksomheder, indre og ydre
sikkerhed, forsvarspolitikker, kultur og 
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samhørighedspolitiske fonde og politikken 
for udvikling af landdistrikter, der specifikt 
kan medvirke til at styrke den nationale og 
regionale forsknings- og 
innovationskapacitet som led i strategier 
for intelligent specialisering.

medier samt med de samhørighedspolitiske 
fonde og politikken for udvikling af 
landdistrikter, der specifikt kan medvirke 
til at styrke den nationale og regionale 
forsknings- og innovationskapacitet som 
led i strategier for intelligent specialisering.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Horisont 2020 bør støtte forskning 
og innovation i forbindelse med den 
fælles sikkerheds- og forsvarspolitik som 
anført i artikel 42, stk. 3, og artikel 45 i 
traktaten om Den Europæiske Union. I 
denne henseende bør programmet omfatte 
forsvarsrelaterede krav i forbindelse med 
forskning og innovation med dobbelt 
anvendelse og bør fastlægge målrettede 
fælles forsknings- og udviklingsaktiviteter 
baseret på artikel 185 TEUF. Formålet 
med disse aktiviteter bør være at opbygge 
de nødvendige muligheder for 
fredsbevarelse, konfliktforebyggelse og 
styrkelse af den internationale sikkerhed 
samt krisestyringsaktiviteter. Det 
Europæiske Forsvarsagenturs rolle i 
denne henseende bør anerkendes.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at give EU-støtten størst mulig 
effekt bør Horisont 2020 indgå i et tættere 
samspil, for eksempel i form af offentlig-
offentlige partnerskaber, med nationale og 
regionale programmer, der støtter 

(28) For at give EU-støtten størst mulig 
effekt bør Horisont 2020 indgå i et tættere 
samspil, for eksempel i form af offentlig-
offentlige partnerskaber, med 
internationale, nationale og regionale 
programmer, der støtter forskning og 
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forskning og innovation. innovation.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at give EU-støtten størst mulig 
effekt bør Horisont 2020 indgå i et tættere 
samspil, for eksempel i form af offentlig-
offentlige partnerskaber, med nationale og 
regionale programmer, der støtter 
forskning og innovation. 

(28) For at give EU-støtten størst mulig 
effekt bør Horisont 2020 indgå i et tættere 
samspil, for eksempel i form af offentlig-
offentlige partnerskaber, med nationale og 
regionale programmer, der støtter 
forskning og innovation. Dette bør omfatte 
synergier mellem civil- og 
forsvarsteknologi, navnlig gennem 
fremme af forskning og innovation med 
dobbelt anvendelse og teknologier, der 
slår bro mellem dem.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Horisont 2020 bør fremme samarbejde 
med tredjelande på basis af fælles interesse 
og gensidig fordel. Internationalt 
samarbejde inden for videnskab, teknologi 
og innovation bør medvirke til at nå 
Europa 2020-målene om at styrke 
konkurrenceevnen, bidrage til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer og støtte 
Unionens udenrigs- og udviklingspolitik, 
blandt ved at udvikle synergi med 
tredjelandes programmer for at bidrage til 
Unionens bidrag til internationale 
forpligtelser, bl.a. opfyldelse af 
årtusindudviklingsmålene.

(30) Horisont 2020 bør fremme samarbejde 
med tredjelande på basis af fælles interesse 
og gensidig fordel. Internationalt 
samarbejde inden for videnskab, teknologi 
og innovation bør medvirke til at nå 
Europa 2020-målene om at styrke 
konkurrenceevnen, bidrage til at løfte 
samfundsmæssige udfordringer og støtte 
Unionens udenrigs- og udviklingspolitik, 
blandt ved at udvikle synergi med 
tredjelandes programmer for at bidrage til 
Unionens bidrag til internationale 
forpligtelser, bl.a. opfyldelse af 
årtusindudviklingsmålene. Enhver form 
for samarbejde med tredjelande bør tage 
hensyn til Unionens og medlemsstaternes 
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sikkerheds- og forsvarsinteresser. 

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen; 
dialogfora, der oprettes i medfør af 
international aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation.

1. I gennemførelsen af Horisont 2020 tages 
der hensyn til råd og bidrag fra: rådgivende 
grupper af uafhængige eksperter på højt 
niveau, der nedsættes af Kommissionen; 
dialogfora, der oprettes i medfør af 
internationale aftaler om videnskab og 
teknologi; fremadskuende aktiviteter, 
målrettede offentlige høringer samt 
transparente og interaktive processer, der 
sikrer, at der ydes støtte til ansvarlig 
forskning og innovation. Offentlige 
tjenestegrene, som f.eks. EU-
Udenrigstjenesten, kan om nødvendigt 
tillige yde rådgivning. 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Der tages også fuldt hensyn til 
relevante aspekter af de forsknings- og 
innovationsdagsordener, der opstilles af 
europæiske teknologiplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer og europæiske 
innovationspartnerskaber.

(2) Der tages også fuldt hensyn til 
relevante aspekter af de forsknings- og 
innovationsdagsordener, der opstilles af 
europæiske teknologiplatforme, fælles 
programlægningsinitiativer, europæiske 
innovationspartnerskaber og europæiske 
organer, der beskæftiger sig med 
forskningsprogrammer, som f.eks. Det 
Europæiske Forsvarsagentur og Den 
Europæiske Rumorganisation.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

2a. Enhver interessekonflikt mellem en 
rådgivende rolle og deltagelse i Horisont 
2020 skal udelukkes

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der etableres forbindelser og 
grænseflader mellem og inden for 
indsatsområderne for Horisont 2020. I 
denne forbindelse lægges der særlig vægt 
på udvikling og anvendelse af vigtige 
støtte- og industriteknologier, på at slå bro 
mellem opdagelse og markedsføring, på 
tværfaglig forskning og innovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora, på at 
fremme gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum, 
på samarbejde med tredjelande, på 
ansvarlig forskning og innovation, 
herunder ligestilling mellem kønnene, og 
på at gøre forskererhvervet mere attraktivt 
og lette forskermobilitet på tværs af 
landegrænser og sektorer.

1. Der etableres forbindelser og 
grænseflader mellem og inden for 
indsatsområderne for Horisont 2020. I 
denne forbindelse lægges der særlig vægt 
på udvikling og anvendelse af vigtige 
støtte- og industriteknologier, på at slå bro 
mellem opdagelse og markedsføring, på 
tværfaglig forskning og innovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora, på at
fremme gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum, 
på samarbejde med tredjelande, på 
ansvarlig forskning og innovation, 
herunder ligestilling mellem kønnene, på 
at gøre forskererhvervet mere attraktivt og 
lette forskermobilitet på tværs af
landegrænser og sektorer og på synergier 
mellem civile og forsvarsrelaterede 
teknologier, navnlig ved at fremme 
forskning og innovation med dobbelt 
anvendelse og teknologier, der slår bro 
mellem dem.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der etableres forbindelser og 
grænseflader mellem og inden for 
indsatsområderne for Horisont 2020. I 
denne forbindelse lægges der særlig vægt 
på udvikling og anvendelse af vigtige 
støtte- og industriteknologier, på at slå bro 
mellem opdagelse og markedsføring, på 
tværfaglig forskning og innovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora, på at 
fremme gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum, 
på samarbejde med tredjelande, på 
ansvarlig forskning og innovation, 
herunder ligestilling mellem kønnene, og
på at gøre forskererhvervet mere attraktivt 
og lette forskermobilitet på tværs af 
landegrænser og sektorer.

1. Der etableres forbindelser og 
grænseflader mellem og inden for 
indsatsområderne for Horisont 2020. I 
denne forbindelse lægges der særlig vægt 
på udvikling og anvendelse af vigtige 
støtte- og industriteknologier, på at slå bro 
mellem opdagelse og markedsføring, på 
tværfaglig forskning og innovation, på 
samfundsvidenskaber og humaniora, på at 
fremme gennemførelsen af et 
velfungerende europæisk forskningsrum, 
på samarbejde med tredjelande, på 
ansvarlig forskning og innovation, 
herunder ligestilling mellem kønnene, på at 
gøre forskererhvervet mere attraktivt og 
lette forskermobilitet på tværs af 
landegrænser og sektorer og på at opnå en 
hensigtsmæssig teknologiuafhængighed 
på europæisk plan..

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Horisont 2020 skal udelukke juridiske 
enheder (herunder alle associerede 
enheder), hvis deltagelse, som følge af de 
formål, de forfølger, deres etableringssted, 
arten eller placeringen af deres 
aktiviteter, ville medføre, at Unionen ville 
anerkende en situation som lovlig eller 
yde hjælp eller bistand til at opretholde en 
situation, der er blevet skabt ved en grov 
overtrædelse af folkeretten (herunder den 
humanitære folkeret), når en sådan 
overtrædelse er blevet konstateret ved en 
resolution fra FN's Sikkerhedsråd eller 
ved en dom eller rådgivende udtalelse fra 
Den Internationale Domstol.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der gennemføres under Horisont 2020, skal 
udelukkende være rettet mod civile 
anvendelsesformål.

2. Forsknings- og innovationsaktiviteter, 
der gennemføres under Horisont 2020, skal 
primært være rettet mod civile 
anvendelsesformål.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at støtte Unionens udenrigs- og 
udviklingspolitiske mål i komplementaritet 
med udenrigspolitiske programmer og 
udviklingsprogrammer. 

c) at støtte Unionens udenrigs- og 
udviklingspolitiske mål i komplementaritet 
med udenrigspolitiske programmer og 
udviklingsprogrammer. Enhver form for 
samarbejde med tredjelande skal tage 
hensyn til Unionens og medlemsstaternes 
sikkerheds- og forsvarsinteresser.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at fremme den strategiske udvikling 
af det internationale samarbejde vil der 
desuden blive gennemført horisontale og 
tværgående aktiviteter under Horisont 
2020 som led i det specifikke mål
"Rummelige, innovative og sikre
samfund", jf. bilag I, del II, punkt 6.3.2.d).

3. For at fremme den strategiske udvikling 
af samarbejde og aktiviteter til fremme af 
synergier med forskningsprogrammer fra 
andre agenturer, som f.eks. Det 
Europæiske Forsvarsagentur og Den 
Europæiske Rumorganisation, vil der 
desuden blive gennemført horisontale og 
tværgående aktiviteter under målene 
”Europa i en verden i forandring –
rummelige og innovative samfund” og 
”Sikre samfund – beskyttelse af Europas 
og dets borgeres frihed og sikkerhed”, jf. 
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henholdsvis punkt 6.3.2.d) og punkt 
6.3.3.a)-d) i bilag I, del III. 

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen aflægger rapport om 
resultaterne af tilsynet og videreformidler 
disse resultater.

2. Kommissionen aflægger rapport om 
resultaterne af tilsynet og videreformidler 
disse resultater. De forelægges navnlig 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – afsnit 14 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) rummelige, innovative og sikre samfund. f) Europa i en verden i forandring –
rummelige og innovative samfund

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – afsnit 14 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) Sikre samfund – beskyttelse af 
Europas og dets borgeres frihed og 
sikkerhed
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Ændrings 22

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – afsnit 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende "Rummelige, innovative og 
sikre samfund". Støtten vil også blive rettet 
mod at skabe et stærkt videnskabeligt 
grundlag for de politiske beslutninger på 
EU-plan samt på internationalt, nationalt 
og regionalt niveau. I betragtning af mange 
af udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende "Rummelige, innovative 
og sikre samfund". 

Samfundsvidenskaber og humaniora skal 
indgå som et integreret led i aktiviteterne 
for at takle samtlige udfordringer. Desuden 
støttes den grundliggende udvikling af 
disse fagområder via det specifikke mål 
vedrørende ”Europa i en verden i 
forandring – rummelige og innovative 
samfund”. Støtten vil også blive rettet mod 
at skabe et stærkt videnskabeligt grundlag 
for de politiske beslutninger på EU-plan 
samt på internationalt, nationalt og 
regionalt niveau. I betragtning af mange af 
udfordringernes globale karakter vil 
strategisk samarbejde med tredjelande 
være en integreret del af indsatsen. 
Desuden ydes der tværgående støtte til 
internationalt samarbejde via det specifikke 
mål vedrørende ”Europa i en verden i 
forandring – rummelige og innovative 
samfund”.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag I – Hovedlinjerne i de specifikke mål og aktiviteter – afsnit 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål "Rummelige, 
innovative og sikre samfund" omfatter 
også en aktivitet, der har til formål at lukke 
kløften mellem forskning og innovation 
ved hjælp af specifikke tiltag for at frigøre 
potentialet for topkvalitet i Unionens 
mindre udviklede regioner.

Det specifikke mål ”Europa i en verden i 
forandring – rummelige og innovative 
samfund” omfatter også en aktivitet, der 
har til formål at lukke kløften mellem 
forskning og innovation ved hjælp af 
specifikke tiltag for at frigøre potentialet 
for topkvalitet i Unionens mindre 
udviklede regioner.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag I – Del II – punkt 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse aktiviteter vil bidrage til målene for 
Europa 2020-flagskibsinitiativerne, 
"Innovation i EU", "Et ressourceeffektivt 
Europa", "En industripolitik for en 
globaliseret verden" og "En digital 
dagsorden for Europa" såvel som til 
Unionens rumpolitiske mål. 

Disse aktiviteter vil bidrage til målene for 
Europa 2020-flagskibsinitiativerne, 
"Innovation i EU", "Et ressourceeffektivt 
Europa", "En industripolitik for en 
globaliseret verden" og "En digital 
dagsorden for Europa" såvel som til Den 
Europæiske Unions politiske mål for 
flagskibsrumprogrammerne Galileo og 
GMES. 

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 1.6.3. – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 
standardiseringen af data fra rummet. 
Innovation inden for databehandling og –
formidling kan også sikre et højere afkast 
af investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 
samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
globale system af jordobservationssystemer 
(GEOSS), det europæiske 
satellitnavigationsprogram Galileo eller 
IPCC, når det gælder klimaændringer.

c) Dataene fra europæiske satellitter kan 
udnyttes væsentligt bedre, hvis der 
gennemføres en samordnet indsats for at 
koordinere og tilrettelægge 
bearbejdningen, valideringen og 
standardiseringen af data fra rummet. 
Innovation inden for databehandling og –
formidling kan også sikre et højere afkast 
af investeringerne i ruminfrastruktur og 
bidrage til håndteringen af 
samfundsmæssige udfordringer, især hvis 
der er tale om en koordineret 
verdensomspændende indsats, f.eks. det 
globale system af jordobservationssystemer 
(GEOSS) og Den Europæiske Unions 
bidrag til GMES, det europæiske 
satellitnavigationsprogram Galileo eller 
IPCC, når det gælder klimaændringer.

Ændringsforslag 26
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Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 1.2. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. En passende reaktion på 
europæisk plan med hensyn til forskning 
og innovation kan og bør være et afgørende 
bidrag til at tackle disse udfordringer, det 
kan give bedre sundhed og velfærd for alle 
og placere Europa som en leder inden for 
de hastigt ekspanderende globale markeder 
for innovationer inden for sundhed og 
velfærd.

Sygdom og handicap bliver ikke stoppet af 
nationale grænser. En passende reaktion på 
europæisk plan og i partnerskab med 
tredjelande med hensyn til forskning og 
innovation kan og bør være et afgørende 
bidrag til at tackle disse globale
udfordringer, idet der således arbejdes hen 
imod at nå MDG-målene, give bedre 
sundhed og velfærd for alle og placere 
Europa som en leder inden for de hastigt 
ekspanderende globale markeder for 
innovationer inden for sundhed og velfærd.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III– punkt 1.2. – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare og effektive 
produkter, strategier, interventioner og 
ydelser. Endvidere kræver disse 
udfordringer, som man finder i hele Europa 
og i mange tilfælde i hele verden, at der 
bliver reageret med langsigtet og 
samordnet støtte til samarbejde mellem 
fremragende, tværfaglige og multisektorale 
teams.

Dette afhænger af, at vi har fremragende 
forskning, som kan forbedre vores 
grundlæggende forståelse af sundhed, 
sygdom, handicap, udvikling og aldring 
(herunder forventet levetid), og at den 
heraf følgende og eksisterende viden bliver 
omsat gnidningsløst og overalt til 
innovative, skalerbare, effektive og 
tilgængelige produkter, strategier, 
interventioner og ydelser. Endvidere 
kræver disse udfordringer, som man finder 
i hele Europa og i mange tilfælde i hele 
verden, at der bliver reageret med 
langsigtet og samordnet støtte til 
samarbejde mellem fremragende, 
tværfaglige og multisektorale teams.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
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 29

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.1. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det specifikke mål er at fremme 
rummelige, innovative og sikre europæiske 
samfund på baggrund af hidtil usete 
forandringer og voksende global indbyrdes 
afhængighed.

Det specifikke mål er at fremme 
rummelige og innovative europæiske 
samfund på baggrund af hidtil usete 
forandringer og voksende global indbyrdes 
afhængighed.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.1. – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For det tredje påvirkes borgerne i stigende 
grad af mange former for usikkerhed, 
hvad enten der er tale om kriminalitet, 
vold, terrorisme, cyberangreb, krænkelser 
af privatlivets fred eller andre former for 
sociale eller økonomiske forstyrrelser. 
Ifølge en række skøn er der sandsynligvis 
hvert år op til 75 mio. direkte ofre for 
kriminalitet i Europa. De direkte 
omkostninger som følge af kriminalitet, 
terrorisme, ulovlige aktiviteter, vold og 
katastrofer i Europa er blevet anslået til 
mindst 650 mia. EUR (ca. 5 % af EU's 
BNP) i 2010. Et levende eksempel på 
konsekvenserne af terrorisme er angrebet 

udgår
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mod tvillingetårnene på Manhattan den 
11. september 2001. Tusinder af 
mennesker mistede livet, og det skønnes, 
at denne begivenhed har forårsaget tab i 
den amerikanske produktivitet for 35 mia. 
USD, tab på 47 mia. USD af det samlede 
output og en stigning i arbejdsløsheden på 
næsten 1 % i det efterfølgende kvartal. 
Borgere, virksomheder og institutioner er 
stadig mere involveret i digitale 
interaktioner og transaktioner på sociale, 
finansielle og kommercielle områder, men 
udviklingen af internettet har også ført til 
cyberkriminalitet for milliarder af euro 
hvert år og krænkelser af privatlivet, som 
berører både enkeltpersoner og 
sammenslutninger på hele kontinentet. 
Den større usikkerhed i hverdagen og som 
følge af uventede situationer vil 
formodentlig påvirke borgernes tillid ikke 
bare til institutionerne, men også til 
hinanden.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.2. – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opbygge rummelige, innovative og 
sikre samfund er det nødvendigt, at Europa 
finder en løsning, som omfatter udvikling 
af ny viden og ny teknologi og kapacitet 
samt identifikation af politiske optioner. Et 
sådant tiltag vil hjælpe Europa med at 
håndtere sine udfordringer ikke alene 
internt, men også som en global aktør på 
den internationale scene. Dette vil igen 
hjælpe medlemsstaterne med at drage 
fordel af erfaringerne andre steder og gøre 
det muligt for dem bedre at udforme deres 
egne specifikke tiltag svarende til deres 
respektive kontekster.

For at opbygge rummelige og innovative 
samfund er det nødvendigt, at Europa 
finder en løsning, som omfatter udvikling 
af ny viden og ny teknologi og kapacitet 
samt identifikation af politiske optioner. Et 
sådant tiltag vil hjælpe Europa med at 
håndtere sine udfordringer ikke alene 
internt, men også som en global aktør på 
den internationale scene. Dette vil igen 
hjælpe medlemsstaterne med at drage 
fordel af erfaringerne andre steder og gøre 
det muligt for dem bedre at udforme deres 
egne specifikke tiltag svarende til deres 
respektive kontekster.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.2. – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-finansieringen inden for rammerne af 
denne udfordring vil således støtte 
udviklingen, gennemførelsen og 
tilpasningen af centrale EU-politikker, 
navnlig Europa 2020-prioriteterne for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 
og EU's strategi for den indre sikkerhed, 
herunder politikkerne for 
katastrofeforebyggelse og -beredskab. Det 
vil blive tilstræbt at tilvejebringe 
koordination med JRC's direkte aktioner.

EU-finansieringen inden for rammerne af 
denne udfordring vil således støtte 
udviklingen, gennemførelsen og 
tilpasningen af centrale EU-politikker, 
navnlig Europa 2020-prioriteterne for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 
Det vil blive tilstræbt at tilvejebringe 
koordination med JRC's direkte aktioner.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 6.3.2. – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Målet er at fremme udviklingen af 
innovative samfund og politikker i Europa 
gennem medinddragelse af borgere, 
virksomheder og brugere i forskning og 
innovation og fremme koordinerede 
forsknings- og innovationspolitikker i 
forbindelse med globaliseringen. Der vil 
især blive ydet støtte til udviklingen af 
EFR og udformningen af rammebetingelser 
for innovation.

Målet er at fremme udviklingen af 
innovative samfund og politikker i Europa 
gennem medinddragelse af borgere, 
civilsamfundets organisationer, 
virksomheder og brugere i forskning og 
innovation og fremme koordinerede 
forsknings- og innovationspolitikker i 
forbindelse med globaliseringen. Der vil 
især blive ydet støtte til udviklingen af 
EFR og udformningen af rammebetingelser 
for innovation.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 6.3.3.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3.3. Sikre samfund udgår
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Målet er at støtte EU-politikkerne for 
intern og ekstern sikkerhed og at opnå 
større cybersikkerhed, tillid og sikring af 
privatlivets fred på det digitale indre 
marked, samtidig med at 
konkurrenceevnen i EU's sikkerheds-, ikt-
og serviceindustrier forbedres. Dette skal 
opnås gennem udvikling af innovative 
teknologier og løsninger, som mindsker 
sikkerhedsproblemer og bidrager til at 
forebygge sikkerhedstrusler. I disse 
opgaveorienterede aktioner vil der blive 
taget højde for behovene hos forskellige 
slutbrugere (borgere, virksomheder og 
forvaltninger, herunder nationale og 
internationale myndigheder, 
civilbeskyttelsesorganer, 
retshåndhævende myndigheder, 
grænsevagter osv.), således at der tages 
hensyn til udviklingen inden for 
sikkerhedstrusler og beskyttelse af 
privatlivets fred og de nødvendige 
samfundsmæssige aspekter.
Aktiviteterne skal fokusere på:
a) at bekæmpe kriminalitet og terrorisme
b) at styrke sikkerheden via 
grænseforvaltning
c) at opnå cybersikkerhed
d) at øge Europas modstandskraft over for 
kriser og katastrofer
e) at sikre frihed og beskyttelse af 
privatlivets fred på internettet og udbygge 
den sociale dimension af sikkerhed.

Ændrings 35

Forslag til forordning
Bilag II – del III – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. SIKRE SAMFUND - BESKYTTELSE 
AF EUROPAS OG DETS BORGERES 
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FRIHED OG SIKKERHED
6a.1. Specifikt mål
Det specifikke mål er at fremme sikre 
europæiske samfund på baggrund af 
hidtil usete forandringer og voksende 
indbyrdes afhængighed i verden og 
globale trusler og samtidig styrke den 
europæiske tradition for frihed og 
retfærdighed.
Der er en udbredt opfattelse af 
usikkerhed, hvad enten der er tale om 
kriminalitet, vold, terrorisme, 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer, cyberangreb, krænkelser af 
privatlivets fred eller andre former for 
sociale eller økonomiske forstyrrelser. 
Dette påvirker borgerne direkte og har en 
overordnet indvirkning på begreberne 
tillid, omsorg og kommunikation og 
knytter an til samfundets beredskab og 
organisation.
Ifølge en række skøn er der sandsynligvis 
hvert år op til 75 mio. direkte ofre for 
kriminalitet i Europa1. De direkte 
omkostninger som følge af kriminalitet, 
terrorisme, ulovlige aktiviteter, vold og 
katastrofer i Europa er blevet anslået til 
mindst 650 mia. EUR (ca. 5 % af EU's 
BNP) i 2010. Et levende eksempel på 
konsekvenserne af terrorisme er angrebet 
mod tvillingetårnene på Manhattan den 
11. september 2001. Tusinder af 
mennesker mistede livet, og det skønnes, 
at denne begivenhed har forårsaget tab i 
den amerikanske produktivitet for 35 mia. 
USD, tab på 47 mia. USD af det samlede 
output og en stigning i arbejdsløsheden på 
næsten 1 % i det efterfølgende kvartal. 
Den havde også en betydelig kulturel og 
global virkning. Borgere, virksomheder 
og institutioner er stadig mere involveret i 
digitale interaktioner og transaktioner på 
sociale, finansielle og kommercielle 
områder, men udviklingen af internettet 
har også ført til cyberkriminalitet for 
milliarder af euro hvert år og krænkelser 
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af privatlivet, som berører både 
enkeltpersoner og sammenslutninger på 
hele kontinentet. Ændringerne i arten og 
opfattelsen af usikkerhed i hverdagen vil 
formodentlig påvirke borgernes tillid ikke 
bare til institutionerne, men også til 
hinanden.
For at kunne forudse, forebygge og 
håndtere disse trusler er det nødvendigt at 
udvikle og anvende innovative 
teknologier, løsninger, prognoseværktøjer 
og viden, opmuntre til samarbejde mellem 
udbydere og brugere, finde løsninger på 
spørgsmål vedrørende civil sikkerhed, 
forbedre konkurrenceevnen hos den 
europæiske sikkerhedsindustri og de 
europæiske udbydere af 
sikkerhedstjenester, herunder ikt, og 
forebygge og bekæmpe misbrug af private 
oplysninger og krænkelser af 
menneskerettigheder på internettet og 
andre steder, samtidig med at de 
europæiske borgeres individuelle 
rettigheder og frihedsrettigheder sikres.
Under denne udfordring vil Horisont 
2020 støtte forskning i teknologier, som 
anvendes inden for civil sikkerhed og på 
forsvarsområdet samt forskning, som 
sigter mod europæisk kapacitet på begge 
områder. Til dette formål vil 
anvendelsesområdet for 
sikkerhedsforskning omfatte indre og ydre 
sikkerhed, herunder den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik, og vil støtte 
alle teknologier med dobbelt anvendelse. 
idet Det Europæiske Forsvarsagentur 
tilknyttes Kommissionens arbejde. I 
forbindelse med gennemførelsen af 
teknologiforskning og -innovation samt 
fælles forskning og udvikling under 
denne udfordring rettes 
opmærksomheden navnlig mod 
aspekterne af standardisering, iboende 
interoperabilitet, vigtige støtteteknologier, 
strategisk uafhængighed og 
forsyningssikkerhed ved at sikre 
ekspertise og innovation i 



PE492.560v03-00 24/29 AD\912766DA.doc

DA

teknologiforsyningskæden.
Endelig vil et vigtigt aspekt af denne 
udfordring være at udbygge den sociale 
dimension af sikkerhedsforskningen, da 
sikkerhedspolitikkerne bør hænge tæt 
sammen med forskellige socialpolitikker.
6a.2. Baggrund og merværdi på EU-plan
Sikkerhed er en legitim bekymring for 
Europa og dets borgere og udgør i den 
forbindelse en stor udfordring for 
samfundet. Den Europæiske Union og 
dens borgere, dens industri og 
internationale partnere oplever en række 
sikkerhedstrusler såsom kriminalitet, 
terrorisme, menneskesmugling 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 informations- eller 
kommunikationssystemer ikke blot 
underminere borgernes tillid til 
informations- og 
kommunikationssystemer og føre til 
direkte finansielle tab og et tab af 
forretningsmuligheder, men kan også få 
alvorlige konsekvenser for kritisk 
infrastruktur og tjenester inden for 
energi, luftfart og anden transport, vand-
og fødevareforsyning, eller sundhed, 
finans og telekommunikation.
Disse trusler kan muligvis bringe det 
indre fundament for vores samfund i fare. 
Teknologi og kreativt design kan yde et 
vigtigt bidrag til de reaktioner, der skal 
iværksættes. Når nye løsninger udformes, 
bør man dog holde sig for øje, at midlerne 
skal være hensigtsmæssige og afpasset 
efter samfundets krav, navnlig for så vidt 
angår garantier for borgernes 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder.



AD\912766DA.doc 25/29 PE492.560v03-00

DA

Endelig udgør sikkerheden også en stor 
økonomisk udfordring. 
Sikkerhedsmarkedet tegner sig for 
omkring 100 mia. EUR om året verden 
over, og heraf udgør Europas andel 
mellem 25 og 35 %. Det er desuden et 
hurtigt voksende marked på trods af den 
økonomiske krise. I betragtning af de 
konsekvenser, som visse trusler vil kunne 
påføre tjenester, netværk eller 
virksomheder, er det blevet kritisk for 
økonomien og det europæiske erhvervslivs 
konkurrenceevne at implementere egnede 
sikkerhedsløsninger.
EU-finansieringen inden for rammerne af 
denne udfordring vil således støtte 
udviklingen, gennemførelsen og 
tilpasningen af centrale EU-politikker, 
navnlig Europa 2020-prioriteterne for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, 
den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 
og EU's strategi for den indre sikkerhed, 
herunder politikkerne for 
katastrofeforebyggelse og -beredskab og 
den digitale dagsorden for Europa. Det vil 
blive tilstræbt at tilvejebringe 
koordination med JRC's direkte aktioner.
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 
Rådets afgørelse om særprogrammet til 
gennemførelse af Horisont 2020 –
rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020). Hemmelige eller 
på anden vis følsomme 
sikkerhedsoplysninger vil blive beskyttet, 
og der kan i arbejdsprogrammerne 
fastlægges særlige krav og kriterier i 
forbindelse med internationalt 
samarbejde. Dette vil også blive afspejlet i 
programmerings- og 
forvaltningsprogrammerne for denne 
udfordring, herunder også 
komitologiaspekterne.
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Endelig vil samarbejdet med Det 
Europæiske Forsvarsagentur, eftersom 
forskning under denne udfordring vil 
være rettet mod anvendelsesområder 
inden for såvel civil sikkerhed som 
forsvar, forfølges aktivt i alle aspekter i 
forbindelse med gennemførelsen af denne 
udfordring. I denne henseende bør Det 
Europæiske Forsvarsagentur deltage i 
programmerings- og 
forvaltningsprogrammerne for denne 
udfordring, herunder også mellem 
tjenesterne og komitologiaspekterne. 
Herudover styrkes 
samordningsmekanismerne med andre 
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 samt andre 
EU-initiativer.
6a.3. Hovedlinjerne i aktiviteterne
Målet er at støtte EU-politikkerne for 
intern og ekstern sikkerhed og at opnå 
større cybersikkerhed, tillid og sikring af 
privatlivets fred på det digitale indre 
marked, samtidig med at 
konkurrenceevnen i EU's sikkerheds- og 
serviceindustrier, herunder ikt, forbedres. 
Aktiviteterne vil omfatte fokus på 
forskning i og udvikling af næste 
generation af innovative løsninger ved at 
arbejde med nyskabende koncepter og 
design, og interoperable standarder. Dette 
skal opnås gennem udvikling af 
innovative teknologier og løsninger, som 
afhjælper sikkerhedsmangler og fører til 
en reduktion af risikoen fra 
sikkerhedstrusler. I disse 
opgaveorienterede aktioner vil der blive 
taget højde for behovene hos forskellige 
slutbrugere (borgere, virksomheder og 
forvaltninger, herunder nationale og 
internationale myndigheder, 
civilbeskyttelsesorganer, 
retshåndhævende myndigheder, 
grænsevagter osv.), således at der tages 
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hensyn til udviklingen inden for 
sikkerhedstrusler og beskyttelse af 
privatlivets fred og de nødvendige 
samfundsmæssige aspekter.
Mere konkret vil Horisont 2020 støtte 
forskning i forbindelse med den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik som følger:
i) Horisont 2020 vil støtte en effektiv 
teknologiovervågning af nye teknologier, 
som kan omforme den fremtidige 
sikkerheds- og forsvarskapacitet eller 
sikkerhedsmiljøet betydeligt. Ved at 
udnytte denne overvågning vil 
undergravende forskning med stort 
udbytte slå bro mellem de innovative 
koncepter og nyskabende opdagelser og 
deres anvendelse inden for sikkerhed og 
forsvar.
ii) Horisont 2020 vil støtte specifikt 
målrettede fælles forsknings- og 
udviklingsaktiviteter, som gennemføres af 
adskillige medlemsstater med deltagelse af 
Unionen som anført i artikel 185 TEUF. 
Sådanne initiativer vil være rettet mod en 
effektiv forbedring af europæisk 
kapacitet, som opfylder medlemsstaternes 
og Unionens politiske mål ved at udvikle 
innovative teknologier til faktiske 
systemer, som kvalificeres gennem test og 
demonstration. Et sådant samarbejde skal 
ske på medlemsstaternes initiativ.
Aktiviteterne skal fokusere på:
a) Øget sikkerhed og beskyttelse af 
borgerne – bekæmpelse af kriminalitet og 
terrorisme
b) Beskyttelse og forbedring af kritisk 
infrastrukturs modstandskraft
c) Styrkelse af sikkerheden gennem 
grænseforvaltning og maritim sikkerhed
d) Sikkerhed og forbedring af 
cybersikkerheden
e) Øget EU-modstandskraft over for kriser 
og katastrofer
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f) Fremme af den samfundsmæssige 
dimension af sikkerhed og sikring af 
privatlivets fred på internettet 
g) Styrkelse af evnen til at gennemføre 
missioner og operationer under den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik
_____________
1 COM(2011)0274.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 6.3.3. – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at styrke sikkerheden og håndteringen 
af konflikter i tredjelande gennem 
konfliktforebyggelse, fredsopbygning, 
dialog, mægling og forsoning samt reform 
af den civile sikkerhedssektor
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