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KORTFATTAD MOTIVERING

Säkerhetsrelaterad forskning är en viktig aspekt av Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020). I kommissionens förslag ingår den säkerhetsrelaterade 
forskningen i utmaningen ”Inkluderande, innovativa och trygga samhällen” under 
prioriteringen ”Samhällsutmaningar”.

Säkra samhällen bör kunna skydda EU:s och EU-medborgarnas frihet och säkerhet. Forskning 
och innovation kan spela en tydlig ledande och stödjande roll genom att skapa möjligheter, 
men kan inte garantera trygghet i sig. Forskning och innovation bör syfta till att förhindra, 
avskräcka från, förbereda och skydda mot säkerhetshot. Vidare ger tryggheten upphov till 
grundläggande utmaningar som inte kan lösas genom oberoende och sektorsspecifik hantering 
utan i stället kräver mer ambitiösa, samordnade och holistiska metoder. Forskning och 
innovation är av grundläggande betydelse för säkerhets- och försvarssektorn, eftersom 
forskning och innovation utgör grunden för den europeiska försvarsindustrins konkurrenskraft 
och återhämtningsförmåga. Det är särskilt viktigt med forskning och utveckling för att målen i 
Europa 2020-strategin ska kunna uppnås.

I detta hänseende finner föredraganden artikel 16.2 särskilt problematisk, eftersom det där står 
att verksamhet för forskning och innovation som genomförs inom ramen för Horisont 2020 
ska var inriktad enbart på civila tillämpningar. Denna ordalydelse skulle utesluta alla former 
av försvarsforskning från programmet. Föredraganden anser att verksamhet för forskning och 
innovation som genomförs inom ramen för Horisont 2020 inte bör vara inriktad på enbart 
civila tillämpningar, med tanke på att teknik med flera tillämpningsområden blir allt vanligare 
och på att komplementariteten och synergieffekterna mellan europeiska forskningsprogram 
om försvar och civil säkerhet blir allt fler. Föredraganden föreslår därför en ändring av 
artikel 16.2 för att tillåta militära tillämpningar för teknik med flera tillämpningsområden.

Horisont 2020 ska stödja forskning och innovation om den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken i enlighet med artiklarna 42.2 och 45 i fördraget om Europeiska unionen. I 
detta syfte bör programmet ta itu med försvarsrelaterade krav i forskning och innovation med 
flera tillämpningsområden. Denna verksamhet ska syfta till att bygga upp de resurser som 
behövs för att bevara freden, förebygga konflikter och stärka den internationella säkerheten 
liksom för krishanteringsverksamhet. Därför bör den grundläggande roll som 
Europeiska försvarsbyrån spelar erkännas, eftersom den är kommissionens främsta partner när 
det gäller att identifiera vilka resursbehov som finns, skapa synergier, undvika dubbelarbete 
och stödja standardisering. Europeiska försvarsbyrån och kommissionen skulle således, på 
grundval av det uppdrag som rådet gav i sina senaste slutsatser, kunna uppmanas att före 
slutet av året lägga fram konkreta förslag på detta område, inklusive på forsknings- och 
teknikområdet.

Slutligen skulle föredraganden vilja framhålla den betydelse som strukturen för och 
genomförandet av Horisont 2020 har. Vad beträffar prioriteringen ”Samhällsutmaningar” så 
finns det vissa tveksamheter i fråga om det föreslagna valet av teman under utmaningen 
”Inkluderande, innovativa och trygga samhällen”, även om de valda temana och indelningen 
för samhällsutmaningarna tycks motsvara rådande globala problem. Föredraganden anser att 
säkerhets- och försvarspolitiken skulle gynnas av att säkerhetsforskningen förblev ett 
oberoende inslag i Horisont 2020. Vidare bör omfattningen av säkerhetstemat utvidgas så att 
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det återspeglar behovet av innovation och tekniköverföring mellan den civila industrin och 
försvarsindustrin. I detta sammanhang definieras försvar som en förebyggande åtgärd, så att 
samhällen är beredda att skydda och försvara sig mot alla former av kriser. I vilket fall som 
helst tillåter fördragen om Europeiska unionen forskning om säkerhets- och försvarsfrågor.
Själva genomförandet beror på den politiska viljan.

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 förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Europaparlamentet har i flera 
resolutioner påmint om vikten av 
forskning och innovation inom säkerhets-
och försvarssektorn som en förutsättning 
för den europeiska försvarsindustrins 
konkurrenskraft och 
återhämtningsförmåga men även när det 
gäller att uppnå Europa 2020-strategins 
mål om en hållbar tillväxt. I detta 
hänseende framhöll parlamentet de 
gemensamma spinoffeffekterna, 
komplementariteten och synergierna 
mellan civila och militära 
forskningsprogram och underströk den 
grundläggande roll som 
Europeiska försvarsbyrån har för 
samordningen och planeringen av 
gemensam 
försvarsforskningsverksamheten samt 
betonade att forsningssamarbete leder till 
bättre driftskompatibilitet. Parlamentet 
uppmanade dessutom kommissionen, 
Europeiska försvarsbyrån och 
Europeiska rymdorganisationen att 
samordna sig inom den europeiska 
samarbetsramen. Det underströk framför 
allt att unionsfinansierad 
försvarsforskningsverksamhet bör 
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fokusera på utvecklingen av 
EU:s förmåga till krishantering och 
inrikta sig på forskning med flera 
tillämpningsområden med tanke på att 
militär och civil personal är utsatt för 
liknande hot och därför behöver 
likvärdiga resurser. Slutligen framhöll 
parlamentet bestämmelsen i artikel 185 i 
EUF-fördraget, vilken gör det möjligt för 
unionen att bidra till befintliga 
forsknings- och utvecklingsprogram som 
har inletts av flera medlemsstater och 
vilken kan användas för att påskynda 
utvecklingen av resurser som behövs för 
insatser och operationer inom ramen för 
den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Rådet framhöll i sina slutsatser av 
den 22 och 23 mars 2012 om 
sammanslagning och gemensamt 
utnyttjande av militära resurser att det var 
medvetet om försvarets bredare 
konsekvenser för teknik, innovation och 
tillväxt och noterade med oro den 
övergripande minskningen av 
investeringarna i försvarsforskning och 
försvarsteknik och vilka konsekvenser 
detta har för Europas förmåga att 
utveckla framtida försvarsresurser. Rådet 
upprepade att det helhjärtat går in för 
samarbete inom forskning och teknisk 
utveckling. Det uppmuntrade även 
Europeiska försvarsbyrån och 
kommissionen att eftersträva 
synergieffekter med europeisk politik, 
särskilt på området forskning och teknisk 
utveckling, bland annat när det gäller det 
nya europeiska ramprogrammet för 
forskning och teknisk utveckling 
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(Horisont 2010). Rådet menade att detta 
skulle bidra till att förstärka det 
europeiska försvarets industriella och 
tekniska bas. I sitt uttalande av den 
11 december 2008 om 
kapacitetsuppbyggnad underströk rådet 
att forskning och teknisk utveckling har 
stor betydelse för anskaffandet av 
nödvändiga resurser och för den 
europeiska försvarsindustrins framtid och 
dess globala konkurrenskraft. Dessutom 
framförde det en önskan om att fortsätta 
att garantera synergieffekter mellan 
verksamhet som genomförs inom ramen 
för ramprogrammet för forskning och 
teknisk utveckling och på försvarsområdet 
för att beakta att teknik kan ha både civila 
och militära tillämpningsområden.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation i 
Europeiska unionen (nedan kallat 
Horisont 2020) – är inriktat på tre 
prioriteringar, nämligen att utveckla 
vetenskaplig spetskompetens i syfte att 
stärka unionens globala ställning på 
området, främja industriellt ledarskap till 
stöd för företag, inbegripet små och 
medelstora företag och innovation, och att 
ta itu med samhällsutmaningar, i syfte att 
direkt bemöta de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020-strategin genom 
stöd till verksamhet som omfattar hela 
spektrumet från forskning till marknad.
Horisont 2020 bör stödja alla stadier i 
innovationskedjan, särskilt verksamhet 
som ligger närmare marknaden, inklusive 
innovativa finansieringsinstrument samt 
icke-teknisk och social innovation, och 
syftar till att uppfylla forskningsbehoven 

11. Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation i 
Europeiska unionen (nedan kallat 
Horisont 2020) – är inriktat på
tre prioriteringar, nämligen att utveckla 
vetenskaplig spetskompetens i syfte att 
stärka unionens globala ställning på 
området, främja industriellt ledarskap till 
stöd för företag, inbegripet små och 
medelstora företag och innovation, och att 
ta itu med samhällsutmaningar, i syfte att 
direkt bemöta de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020-strategin genom 
stöd till verksamhet som omfattar hela 
spektrumet från forskning till marknad.
Horisont 2020 bör stödja alla stadier i 
innovationskedjan, särskilt verksamhet 
som ligger närmare marknaden, inklusive 
innovativa finansieringsinstrument samt 
icke-teknisk och social innovation, och 
syftar till att uppfylla forskningsbehoven 
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inom en lång rad av unionens strategiska 
områden, genom att lägga tonvikten på 
bredast möjliga användning och spridning 
av kunskap som härrör från de 
verksamheter som fått stöd och fram till det 
kommersiella utnyttjandet av den.
Prioriteringarna i Horisont 2020 bör också 
stödjas genom ett program för forskning 
och utbildning på det kärntekniska området 
inom ramen för Euratomfördraget.

inom en lång rad av unionens strategiska 
områden, genom att lägga tonvikten på 
bredast möjliga användning och spridning 
av kunskap som härrör från de 
verksamheter som fått stöd och fram till det 
kommersiella utnyttjandet av den. Detta 
inbegriper forskning som stöder unionens 
och medlemsstaternas säkerhets- och 
försvarspolitiska intressen.
Prioriteringarna i Horisont 2020 bör också 
stödjas genom ett program för forskning 
och utbildning på det kärntekniska området 
inom ramen för Euratomfördraget.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För största möjliga effekt bör
Horisont 2020 utveckla nära synergier med 
andra unionsprogram på områden som t.ex. 
utbildning, rymden, miljö, konkurrenskraft 
och små och medelstora företag, inre 
säkerhet, kultur och media, och med 
resurser från sammanhållningspolitiken 
och politiken för landsbygdsutveckling, 
som särskilt kan bidra till att stärka 
nationell och regional forsknings- och 
innovationsförmåga inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

(26) För största möjliga effekt bör
Horisont 2020 utveckla nära synergier med 
andra unionsprogram på områden som t.ex. 
utbildning, rymden, global 
satellitnavigering och global övervakning,
miljö, konkurrenskraft och små och 
medelstora företag, inre säkerhet, kultur 
och media, och med resurser från 
sammanhållningspolitiken och politiken för 
landsbygdsutveckling, som särskilt kan 
bidra till att stärka nationell och regional 
forsknings- och innovationsförmåga inom 
ramen för strategier för smart 
specialisering.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För största möjliga effekt bör 
Horisont 2020 utveckla nära synergier med 
andra unionsprogram på områden som t.ex. 

(26) För största möjliga effekt bör 
Horisont 2020 utveckla nära synergier med 
andra unionsprogram på områden som t.ex. 
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utbildning, rymden, miljö, konkurrenskraft 
och små och medelstora företag, inre 
säkerhet, kultur och media, och med 
resurser från sammanhållningspolitiken 
och politiken för landsbygdsutveckling, 
som särskilt kan bidra till att stärka 
nationell och regional forsknings- och 
innovationsförmåga inom ramen för 
strategier för smart specialisering.

utbildning, rymden, miljö, konkurrenskraft 
och små och medelstora företag, inre och 
yttre säkerhet, försvarspolitik, kultur och 
media, och med resurser från 
sammanhållningspolitiken och politiken för 
landsbygdsutveckling, som särskilt kan 
bidra till att stärka nationell och regional 
forsknings- och innovationsförmåga inom 
ramen för strategier för smart 
specialisering.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Horisont 2020 ska stödja forskning 
och innovation med koppling till den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken i enlighet med 
artiklarna 42.3 och 45 i fördraget om 
Europeiska unionen. För detta ändamål 
ska programmet ta itu med 
försvarsrelaterade krav i forskning och 
innovation med flera 
tillämpningsområden och inrätta 
gemensam forsknings- och 
utvecklingsverksamhet med särskild 
inriktning med stöd av artikel 185 i 
EUF-fördraget. Denna verksamhet ska 
syfta till att bygga upp de resurser som 
behövs för att bevara freden, förebygga 
konflikter och stärka den internationella 
säkerheten liksom för 
krishanteringsverksamhet. Den roll som 
Europeiska försvarsbyråns spelar i detta 
sammanhang bör erkännas.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För största möjliga effekt av unionens 
finansiering bör Horisont 2020 utveckla 
närmare synergier, vilket också kan ske i 
form av partnerskap mellan offentliga 
aktörer och med nationella och regionala 
program för stöd till forskning och 
innovation.

(28) För största möjliga effekt av unionens 
finansiering bör Horisont 2020 utveckla 
närmare synergier, vilket också kan ske i 
form av partnerskap mellan offentliga 
aktörer och med internationella, nationella 
och regionala program för stöd till 
forskning och innovation.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) För största möjliga effekt av unionens 
finansiering bör Horisont 2020 utveckla 
närmare synergier, vilket också kan ske i 
form av partnerskap mellan offentliga 
aktörer och med nationella och regionala 
program för stöd till forskning och 
innovation.

(28) För största möjliga effekt av unionens 
finansiering bör Horisont 2020 utveckla 
närmare synergier, vilket också kan ske i 
form av partnerskap mellan offentliga 
aktörer och med nationella och regionala 
program för stöd till forskning och 
innovation. Detta bör omfatta synergier 
mellan civil och militär teknik, särskilt 
genom att underlätta forskning och 
innovation med flera 
tillämpningsområden och 
överbryggningsteknik.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Horisont 2020 bör främja samarbete 
med tredjeländer på grundval av 

(30) Horisont 2020 bör främja samarbete 
med tredjeländer på grundval av 
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gemensamma intressen och ömsesidig 
nytta. Internationellt samarbete inom 
vetenskap, teknik och innovation bör vara 
inriktat på att bidra till att nå Europa 2020-
målen att stärka konkurrenskraften, bidra 
till att ta itu med samhällsutmaningar och 
stödja unionens externa politik och 
utvecklingspolitik, bland annat genom att 
utveckla synergier med externa program 
och bidra till unionens internationella 
åtaganden såsom exempelvis uppnåendet 
av millennieutvecklingsmålen.

gemensamma intressen och ömsesidig 
nytta. Internationellt samarbete inom 
vetenskap, teknik och innovation bör vara 
inriktat på att bidra till att nå 
Europa 2020-målen att stärka 
konkurrenskraften, bidra till att ta itu med 
samhällsutmaningar och stödja unionens 
externa politik och utvecklingspolitik, 
bland annat genom att utveckla synergier 
med externa program och bidra till 
unionens internationella åtaganden såsom 
exempelvis uppnåendet av 
millennieutvecklingsmålen. Vid varje form 
av samarbete med tredjeländer ska 
hänsyn tas till unionens och 
medlemsstaternas säkerhets- och 
försvarspolitiska intressen.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats av 
kommissionen, strukturer för dialog som 
skapats inom ramen för internationella 
avtal om vetenskap och teknik, 
framtidsinriktad verksamhet, riktade 
offentliga samråd, och öppna och 
interaktiva processer som säkerställer stöd 
till ansvarsfull forskning och innovation.

1. För genomförandet av Horisont 2020 ska 
hänsyn tas till råd och synpunkter från 
rådgivande grupper med oberoende 
experter på hög nivå som inrättats av 
kommissionen, strukturer för dialog som 
skapats inom ramen för internationella 
avtal om vetenskap och teknik, 
framtidsinriktad verksamhet, riktade 
offentliga samråd, och öppna och 
interaktiva processer som säkerställer stöd 
till ansvarsfull forskning och innovation.
Vid behov ska råd även ges av offentliga 
tjänster som t.ex. Europeiska 
utrikestjänsten.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Full hänsyn ska även tas till relevanta 
aspekter inom dagordningar för forskning 
och innovation som fastställts inom ramen 
för europeiska teknikplattformar, initiativ 
för gemensam programplanering och
europeiska innovationspartnerskap.

2. Full hänsyn ska även tas till relevanta 
aspekter inom dagordningar för forskning 
och innovation som fastställts inom ramen 
för europeiska teknikplattformar, initiativ 
för gemensam programplanering, 
europeiska innovationspartnerskap och 
europeiska organ som arbetar med 
forskningsprogram, såsom 
Europeiska försvarsbyrån och 
Europeiska rymdorganisationen.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det måste säkerställas att det inte 
föreligger några intressekonflikter mellan 
en rådgivande roll och deltagandet i 
Horisont 2020.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förbindelser och gränssnitt ska 
genomföras mellan och inom 
prioriteringarna för Horisont 2020. Särskild 
uppmärksamhet ska i detta avseende ägnas 
utveckling och tillämpning av viktig 
möjliggörande teknik och industriteknik, 
överbryggande av avståndet mellan 
upptäckt och marknadstillämpning, 
tvärvetenskaplig forskning och innovation, 

1. Förbindelser och gränssnitt ska 
genomföras mellan och inom 
prioriteringarna för Horisont 2020.
Särskild uppmärksamhet ska i detta 
avseende ägnas utveckling och tillämpning 
av viktig möjliggörande teknik och 
industriteknik, överbryggande av avståndet 
mellan upptäckt och marknadstillämpning, 
tvärvetenskaplig forskning och innovation, 
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samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap 
och humaniora, främjande av det 
europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, samarbete 
med tredjeländer, ansvarsfull forskning och 
innovation inklusive genusperspektivet, 
samt insatser för att göra forskningsyrket 
mer attraktivt och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap 
och humaniora, främjande av det 
europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, samarbete 
med tredjeländer, ansvarsfull forskning 
och innovation inklusive 
genusperspektivet, insatser för att göra 
forskningsyrket mer attraktivt och 
underlätta gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare
samt synergier mellan civil och militär 
teknik, särskilt genom att underlätta 
forskning och innovation med flera 
tillämpningsområden och 
överbryggningsteknik.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förbindelser och gränssnitt ska 
genomföras mellan och inom 
prioriteringarna för Horisont 2020. Särskild 
uppmärksamhet ska i detta avseende ägnas 
utveckling och tillämpning av viktig 
möjliggörande teknik och industriteknik, 
överbryggande av avståndet mellan 
upptäckt och marknadstillämpning, 
tvärvetenskaplig forskning och innovation, 
samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap 
och humaniora, främjande av det 
europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, samarbete 
med tredjeländer, ansvarsfull forskning och 
innovation inklusive genusperspektivet, 
samt insatser för att göra forskningsyrket 
mer attraktivt och underlätta 
gränsöverskridande och 
sektorsövergripande rörlighet för forskare.

1. Förbindelser och gränssnitt ska 
genomföras mellan och inom 
prioriteringarna för Horisont 2020. Särskild 
uppmärksamhet ska i detta avseende ägnas 
utveckling och tillämpning av viktig 
möjliggörande teknik och industriteknik, 
överbryggande av avståndet mellan 
upptäckt och marknadstillämpning, 
tvärvetenskaplig forskning och innovation, 
samhällsvetenskap, ekonomisk vetenskap 
och humaniora, främjande av det 
europeiska forskningsområdets 
förverkligande och funktion, samarbete 
med tredjeländer, ansvarsfull forskning och 
innovation inklusive genusperspektivet, 
insatser för att göra forskningsyrket mer 
attraktivt, underlätta gränsöverskridande 
och sektorsövergripande rörlighet för 
forskare samt uppnå ett tillräckligt 
teknologiskt oberoende på europeisk nivå.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Horisont 2020 ska inte omfatta 
rättsliga enheter (inbegripet eventuella 
anknutna enheter) vars deltagande, 
genom de mål som de eftersträvar, 
etableringsort, verksamhet eller plats för 
verksamhet, skulle innebära att unionen 
erkänner som laglig, eller ger stöd eller 
bistånd till att upprätthålla, en situation 
som har skapats genom allvarliga brott 
mot internationell rätt (inklusive 
internationell humanitärrätt) där brotten 
har fastställts i en resolution från 
FN:s säkerhetsråd eller i en dom eller ett 
rådgivande yttrande från 
Internationella domstolen.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Verksamhet för forskning och 
innovation som genomförs inom ramen för 
Horisont 2020 ska [enbart] vara inriktad på 
civila tillämpningar.

2. Verksamhet för forskning och 
innovation som genomförs inom ramen för 
Horisont 2020 ska i första hand vara 
inriktad på civila tillämpningar.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att stödja målen för unionens externa 
politik och utvecklingspolitik, som 
komplement till externa program och 
utvecklingsprogram.

(c) Att stödja målen för unionens externa 
politik och utvecklingspolitik, som 
komplement till externa program och 
utvecklingsprogram. Vid varje form av 
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samarbete med tredjeländer ska hänsyn 
tas till unionens och medlemsstaternas 
säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Dessutom ska horisontell och 
övergripande verksamhet för att främja 
strategisk utveckling av internationellt
samarbete genomföras inom Horisont 
2020 enligt det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen” i punkt 6.3.2 d i del III i 
bilaga I.

3. Dessutom ska horisontell och 
övergripande verksamhet för att främja 
strategisk utveckling av samarbete och 
insatser för att främja synergier mellan 
forskningsprogram som drivs av andra 
organ, såsom Europeiska försvarsbyrån 
och Europeiska rymdorganisationen,
genomföras inom målen ”Europa i en 
föränderlig värld – inkluderande och, 
innovativa samhällen” och ”Trygga 
samhällen – Skydda EU:s och 
EU-medborgarnas frihet och säkerhet” i
punkt 6.3.2 d respektive punkt 6.3.3 a–e i 
del III i bilaga I.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska rapportera om och 
sprida resultaten av denna övervakning.

2. Kommissionen ska rapportera om och 
sprida resultaten av denna övervakning.
Resultaten ska framför allt överlämnas till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Inkluderande, innovativa och trygga
samhällen.

(f) Europa i en föränderlig värld –
inkluderande och innovativa samhällen

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 14 – led fa 
(nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Trygga samhällen – Att skydda 
EU:s och EU-medborgarnas frihet och 
säkerhet

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samhällsvetenskap och humaniora ska ingå 
som en del av verksamheterna för att 
hantera alla dessa utmaningar. Dessutom 
ska utvecklingen för förstärkning av dessa 
områden finansieras inom ramen för det 
särskilda målet ”Inkluderande, innovativa
och trygga samhällen”. Stöd kommer 
också att inriktas på att tillhandahålla en 
stark kunskapsbas för det politiska 
beslutsfattandet på internationell, nationell 
och regional nivå samt inom unionen. Med 
tanke på många av utmaningarnas globala 
karaktär ska strategiskt samarbete med 
tredjeländer vara en integrerad del av varje 
utmaning. Dessutom ska övergripande stöd 
för internationellt samarbete tillhandahållas 
enligt det särskilda målet ”Inkluderande,

Samhällsvetenskap och humaniora ska ingå 
som en del av verksamheterna för att 
hantera alla dessa utmaningar. Dessutom 
ska utvecklingen för förstärkning av dessa 
områden finansieras inom ramen för det 
särskilda målet ”Europa i en föränderlig 
värld – inkluderande och innovativa 
samhällen”. Stöd kommer också att inriktas 
på att tillhandahålla en stark kunskapsbas 
för det politiska beslutsfattandet på 
internationell, nationell och regional nivå 
samt inom unionen. Med tanke på många 
av utmaningarnas globala karaktär ska 
strategiskt samarbete med tredjeländer vara 
en integrerad del av varje utmaning.
Dessutom ska övergripande stöd för 
internationellt samarbete tillhandahållas 
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innovativa och trygga samhällen”. enligt det särskilda målet ”Europa i en 
föränderlig värld – inkluderande och
innovativa samhällen”.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga I – Huvuddragen för de särskilda målen och verksamheterna – stycke 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet ”Inkluderande,
innovativa och trygga samhällen” omfattar 
även en verksamhet för att överbrygga 
forsknings- och innovationsklyftan med 
särskilda åtgärder för att frigöra 
spetskompetens i mindre utvecklade 
regioner i unionen.

Det särskilda målet ”Europa i en 
föränderlig värld – inkluderande och
innovativa samhällen” omfattar även en 
verksamhet för att överbrygga forsknings-
och innovationsklyftan med särskilda 
åtgärder för att frigöra spetskompetens i 
mindre utvecklade regioner i unionen.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa verksamheter kommer att bidra till 
målen för flaggskeppsinitiativen inom 
Europa 2020 – Innovationsunionen, Ett 
resurseffektivt Europa, En industripolitik 
för en globaliserad tid och En digital 
agenda för Europa – samt målen för 
unionens rymdpolitik.

Dessa verksamheter kommer att bidra till 
målen för flaggskeppsinitiativen inom 
Europa 2020 – Innovationsunionen, Ett 
resurseffektivt Europa, En industripolitik 
för en globaliserad tid och En digital 
agenda för Europa – samt målen för 
unionens två rymdpolitiska flaggskepp 
Galileo och GMES.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 1.6.3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ett avsevärt ökat utnyttjande av data 
från europeiska satelliter kan åstadkommas 
om en samordnad ansträngning görs för att 

(c) Ett avsevärt ökat utnyttjande av data 
från europeiska satelliter kan åstadkommas 
om en samordnad ansträngning görs för att 
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samordna och organisera bearbetning, 
validering och standardisering av 
rymddata. Innovationer inom hantering och 
spridning av data kan också säkerställa en 
högre avkastning på investeringar i 
rymdinfrastruktur, samt bidra till att ta itu 
med samhällsutmaningar, i synnerhet om 
de samordnas i en global insats som t.ex. 
genom det globala systemet av 
jordobservationssystem, det europeiska 
systemet för satellitnavigering Galileo eller 
IPCC för klimatförändringsfrågor.

samordna och organisera bearbetning, 
validering och standardisering av 
rymddata. Innovationer inom hantering och 
spridning av data kan också säkerställa en 
högre avkastning på investeringar i 
rymdinfrastruktur, samt bidra till att ta itu 
med samhällsutmaningar, i synnerhet om 
de samordnas i en global insats som t.ex. 
genom det globala systemet av 
jordobservationssystem och unionens 
bidrag till GMES, det europeiska systemet 
för satellitnavigering Galileo eller IPCC för 
klimatförändringsfrågor.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sjukdomar och funktionshinder kan inte 
stoppas av nationsgränser. En lämplig 
insats på europeisk nivå i form av 
forskning och innovation kan och bör 
utgöra ett viktigt bidrag till att lösa dessa 
problem, skapa bättre hälsa och 
välbefinnande för alla och placera Europa 
som ledare på de snabbt expanderande 
globala marknaderna för innovationer för 
hälsa och välbefinnande.

Sjukdomar och funktionshinder kan inte 
stoppas av nationsgränser. En lämplig 
insats på europeisk nivå i form av 
forskning och innovation i partnerskap 
med tredjeländer kan och bör utgöra ett 
viktigt bidrag till att lösa dessa globala 
problem, vilket skulle bidra till 
uppnåendet av 
millennieutvecklingsmålen, skapa bättre 
hälsa och välbefinnande för alla och 
placera Europa som ledare på de snabbt 
expanderande globala marknaderna för 
innovationer för hälsa och välbefinnande.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 1 – punkt 1.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insatsen är beroende av spetskompetens 
inom forskningen för att förbättra våra 
grundläggande kunskaper om hälsa, 
sjukdomar, funktionshinder, utveckling och 

Insatsen är beroende av spetskompetens 
inom forskningen för att förbättra våra 
grundläggande kunskaper om hälsa, 
sjukdomar, funktionshinder, utveckling och 
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åldrande (inbegripet förväntad livslängd), 
och av en sammanhängande och 
omfattande överföring av genererad 
kunskap till innovativa, skalbara och
effektiva produkter, strategier, åtgärder och 
tjänster. Dessa utmaningar är relevanta i 
hela Europa, och i många fall även globalt, 
och därför krävs en reaktion som 
kännetecknas av långsiktigt och samordnat 
stöd till samarbete mellan framstående, 
tvärvetenskapliga och sektorsövergripande 
grupper.

åldrande (inbegripet förväntad livslängd), 
och av en sammanhängande och 
omfattande överföring av genererad 
kunskap till innovativa, skalbara, effektiva 
och tillgängliga produkter, strategier, 
åtgärder och tjänster. Dessa utmaningar är 
relevanta i hela Europa, och i många fall 
även globalt, och därför krävs en reaktion 
som kännetecknas av långsiktigt och 
samordnat stöd till samarbete mellan 
framstående, tvärvetenskapliga och 
sektorsövergripande grupper.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
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 29

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det särskilda målet är att främja 
inkluderande, innovativa och trygga
europeiska samhällen i en tid av oerhörda 
omvandlingar och växande globala 
ömsesidiga beroendeförhållanden.

Det särskilda målet är att främja 
inkluderande och innovativa 
europeiska samhällen i en tid av oerhörda 
omvandlingar och växande globala 
ömsesidiga beroendeförhållanden.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.1 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För det tredje drabbas medborgarna i allt 
större utsträckning av många former av 
otrygghet, t.ex. brott, våld, terrorism, it-
attacker, integritetsövergrepp och andra 
former av sociala och ekonomiska 
störningsmoment. Enligt uppskattningar 
är upp till 75 miljoner människor direkt 
utsatta för brott varje år i Europa. De 
direkta kostnaderna för brottslighet, 
terrorism, olaglig verksamhet, våld och 
katastrofer i Europa har för 2010 
beräknats till minst 650 miljarder euro (ca 
5 % av unionens BNP). Ett levande 
exempel på följderna av terrorism är 
attacken mot Twin Towers på Manhattan 
den 11 september 2001. Tusentals 
människor miste livet och man uppskattar 
att denna händelse orsakade förluster på 
35 miljarder US-dollar i Förenta staternas 
produktivitet, 47 miljarder US-dollar i 
total produktion och en ökning av 
arbetslösheten med nästan 1 % under 
påföljande kvartal. Medborgare, företag 
och institutioner är i allt högre grad 
delaktiga i digital interaktion och digitala 
transaktioner på sociala, finansiella och 
kommersiella områden, men utvecklingen 
av internet har också lett till it-brottslighet 
som omfattar miljarder euro varje år, och 
integritetsbrott som påverkar enskilda 
eller sammanslutningar över hela 
kontinenten. Den ökade otryggheten i 
vardagen och oväntade händelser 
påverkar troligen människors tilltro inte 
bara till institutioner utan även till 
varandra.

utgår
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att inkluderande, innovativa och trygga
samhällen ska kunna byggas behöver 
Europa åtgärder som innebär utveckling av 
ny kunskap, teknik och kapacitet samt 
kartläggning av politiska alternativ. Sådana 
försök kommer att hjälpa Europa att 
hantera sina utmaningar, inte bara internt 
utan också som global aktör på den 
internationella scenen. Detta kommer i sin 
tur också att hjälpa medlemsstaterna att dra 
nytta av erfarenheter på annat håll och göra 
det möjligt för dem att bättre fastställa sina 
egna särskilda åtgärder som motsvarar 
deras respektive sammanhang.

För att inkluderande och innovativa 
samhällen ska kunna byggas behöver 
Europa åtgärder som innebär utveckling av 
ny kunskap, teknik och kapacitet samt 
kartläggning av politiska alternativ. Sådana 
försök kommer att hjälpa Europa att 
hantera sina utmaningar, inte bara internt 
utan också som global aktör på den 
internationella scenen. Detta kommer i sin 
tur också att hjälpa medlemsstaterna att dra 
nytta av erfarenheter på annat håll och göra 
det möjligt för dem att bättre fastställa sina 
egna särskilda åtgärder som motsvarar 
deras respektive sammanhang.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens stöd inom ramen för denna 
utmaning kommer således att stödja 
utveckling, genomförande och anpassning 
av unionens viktigaste politikområden, 
särskilt Europa 2020-strategins 
prioriteringar för smart och hållbar tillväxt 
för alla, den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och strategin för inre 
säkerhet i unionen, inbegripet strategier 
för förebyggande av katastrofer och 
katastrofinsatser. Samordning med 
gemensamma forskningscentrumets direkta 
åtgärder kommer att eftersträvas.

Unionens stöd inom ramen för denna 
utmaning kommer således att stödja 
utveckling, genomförande och anpassning 
av unionens viktigaste politikområden, 
särskilt Europa 2020-strategins 
prioriteringar för smart och hållbar tillväxt 
för alla. Samordning med gemensamma 
forskningscentrumets direkta åtgärder 
kommer att eftersträvas.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.3 – punkt 6.3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet är att främja utvecklingen av 
innovativa samhällen och strategier i 
Europa genom deltagande av medborgare, 
företag och användare inom forskning och 
innovation och främjande av samordnad 
forskning och innovationspolitik inom 
ramen för globaliseringen. Särskilt stöd 
kommer att avsättas för utvecklingen av 
det europeiska forskningsområdet och 
utvecklingen av ramvillkor för innovation.

Syftet är att främja utvecklingen av 
innovativa samhällen och strategier i 
Europa genom deltagande av medborgare, 
organisationer i det civila samhället,
företag och användare inom forskning och 
innovation och främjande av samordnad 
forskning och innovationspolitik inom 
ramen för globaliseringen. Särskilt stöd 
kommer att avsättas för utvecklingen av 
det europeiska forskningsområdet och 
utvecklingen av ramvillkor för innovation.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 6.3.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3.3. Trygga samhällen utgår
Målet är att stödja unionens politik för 
inre och yttre säkerhet och säkerställa it-
säkerhet, förtroende och integritet på den 
digitala inre marknaden och samtidigt 
förbättra konkurrenskraften för unionens 
säkerhets-, IKT- och tjänsteindustrier.
Detta ska ske genom utveckling av 
innovativ teknik och innovativa lösningar 
som tar itu med luckor i säkerheten och 
leder till förebyggande av säkerhetshot.
Dessa problemorienterade åtgärder 
kommer att integrera kraven från olika 
slutanvändare (privatpersoner, företag 
och förvaltningar, inbegripet nationella 
och internationella myndigheter, 
civilskydd, brottsbekämpning, 
gränsbevakning osv.) för att ta hänsyn till 
utvecklingen av säkerhetshot och 
integritetsskydd och nödvändiga 
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samhälleliga aspekter.
Verksamheten ska vara inriktad på att
(a) bekämpa brottslighet och terrorism,
(b) förstärka säkerheten genom 
gränsförvaltning,
(c) tillhandahålla it-säkerhet,
(d) öka Europas förmåga att stå emot 
kriser och katastrofer,
(e) säkerställa integritet och frihet på 
internet och öka säkerhetens 
samhällsdimension.

Ändringsförslag 35

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. TRYGGA SAMHÄLLEN – ATT 
SKYDDA EU:S OCH EU-
MEDBORGARNAS FRIHET OCH 
SÄKERHET
6a.1. Särskilt mål
Det särskilda målet är att främja säkra 
europeiska samhällen i en tid av oerhörda 
omvandlingar och växande globala 
ömsesidiga beroendeförhållanden och 
hot, samtidigt som detta stärker den 
europeiska kulturen med frihet och 
rättvisa.
Det finns en allmänt spridd känsla av 
otrygghet, t.ex. på grund av brott, våld, 
terrorism, naturkatastrofer och 
katastrofer som orsakats av människor, it-
attacker, integritetsövergrepp eller andra 
former av sociala och ekonomiska 
störningsmoment. Detta påverkar 
allmänheten direkt och har mer 
omfattande konsekvenser för begreppen 
tilltro, omsorg och kommunikation, och 
det hänger ihop med i vilken grad 
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samhället är förberett och organiserat.
Enligt uppskattningar är förmodligen 
uppemot 75 miljoner människor direkt 
utsatta för brott varje år i Europa1. De 
direkta kostnaderna för brottslighet, 
terrorism, olaglig verksamhet, våld och 
katastrofer i Europa har för 2010 
beräknats till minst 650 miljarder euro 
(ca 5 % av unionens BNP). Ett tydligt 
exempel på följderna av terrorism är 
attacken mot Twin Towers på Manhattan 
den 11 september 2001. Tusentals 
människor miste livet, och man 
uppskattar att denna händelse orsakade 
förluster på 35 miljarder US-dollar i 
Förenta staternas produktivitet, 
47 miljarder US-dollar i total produktion 
och en ökning av arbetslösheten med 
nästan 1 % under påföljande kvartal.
Attacken fick även betydande kulturella 
och globala konsekvenser. Medborgare, 
företag och institutioner är i allt högre 
grad delaktiga i digital interaktion och 
digitala transaktioner på sociala, 
finansiella och kommersiella områden, 
men utvecklingen av internet har också 
lett till it-brottslighet som omfattar 
miljarder euro varje år, och 
integritetsbrott som påverkar enskilda 
eller sammanslutningar över hela 
kontinenten. Genom otrygghetens 
förändrade karaktär och förändringen av 
hur den uppfattas i vardagen påverkas 
troligen människors tilltro inte bara till 
institutioner utan även till varandra.
För att förutse, förebygga och hantera
dessa hot krävs utveckling och 
användning av innovativa tekniker, 
lösningar, prognosverktyg och kunskap, 
stimulans av samarbete mellan 
leverantörer och användare, nya 
lösningar för civil säkerhet, förbättrad 
konkurrenskraft för den europeiska 
säkerhetsindustrin och de europeiska 
säkerhetstjänsterna, inbegripet 
IKT-industrin, samt förebyggande och 
motverkande av brott mot integritet och 
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mänskliga rättigheter på internet eller 
någon annanstans samtidigt som 
medborgarna i Europa måste garanteras 
enskilda rättigheter och frihet.
Inom ramen för denna utmaning kommer 
Horisont 2020 att stödja forskning i 
teknik som används på det civila och 
militära området samt forskning som är 
inriktad på EU-resurser som är relevanta 
på båda dessa områden. I detta syfte ska 
säkerhetsforskningen omfatta intern och 
yttre säkerhet, inklusive den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken, och 
stödja all teknik med flera 
tillämpningsområden genom att, om 
nödvändigt, göra 
Europeiska försvarsbyrån delaktig i 
kommissionens arbete. I samband med 
genomförandet av teknisk forskning och 
innovation samt gemensam forskning och 
utveckling inom ramen för denna 
utmaning kommer särskild hänsyn att 
ägnas aspekter som rör standardisering, 
verklig interoperabilitet, viktig 
möjliggörande teknik, strategiskt 
oberoende och försörjningstrygghet 
genom att stödja kompetens och 
innovation i den tekniska 
försörjningskedjan.
Slutligen, eftersom säkerhetspolitiken bör 
samverka med olika typer av social politik, 
kommer en starkare samhällsdimension 
inom säkerhetsforskningen att vara en 
viktig aspekt av denna utmaning.
6a.2. Motivering och mervärde för 
unionen
Säkerheten är en legitim angelägenhet för 
Europa och dess medborgare och är i 
detta avseende en stor utmaning för 
samhället. Unionen, dess medborgare, 
industri och internationella partner är 
utsatta för många olika typer av 
säkerhetshot, såsom kriminalitet, 
terrorism, olaglig handel och 
krissituationer som beror på katastrofer 
som orsakats av människor eller 
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naturkatastrofer. Dessa hot kan vara 
gränsöverskridande och vara inriktade på 
fysiska mål eller cyberrymden, och 
attackerna kan komma från vitt skilda 
håll. Attacker mot offentliga myndigheters 
eller privata organs informations- och 
kommunikationssystem underminerar till 
exempel inte bara medborgarnas 
förtroende för informations- och 
kommunikationssystem utan leder även 
till direkta ekonomiska förluster och 
förlorade affärsmöjligheter och kan 
allvarligt påverka kritisk infrastruktur 
och kritiska tjänster som energi, luftfart 
och övrig transport, vatten- och 
livsmedelsförsörjning, hälsa, finans eller 
telekommunikationer.
Dessa risker kan hota vårt samhälle i dess 
innersta grundvalar. Teknik och kreativ 
formgivning kan ge ett viktigt bidrag vid 
de eventuella insatser som detta kräver.
Ändå bör nya lösningar utvecklas, 
samtidigt som man måste ta hänsyn till 
om sättet är lämpligt och om lösningarna 
är adekvata för samhällets behov, särskilt 
med avseende på säkerställandet av 
medborgarnas grundläggande rättigheter 
och friheter.
Dessutom utgör säkerheten även en stor 
ekonomisk utmaning.
Säkerhetsmarknaden har ett värde på 
ungefär 100 miljarder euro per år globalt 
sett, varav Europas andel utgör mellan 
25 % och 35 %. Dessutom är det en 
snabbt växande marknad trots den 
nuvarande ekonomiska krisen. Med tanke 
på den potentiella påverkan som vissa hot 
har på tjänster, nätverk och företag har 
lämpliga säkerhetslösningar blivit viktiga 
för ekonomin och konkurrenskraften för 
Europas tillverkningsindustri.
Unionens stöd inom ramen för denna 
utmaning kommer således att stödja 
utveckling, genomförande och 
anpassning av unionens viktigaste 
politikområden, särskilt 
Europa 2020-strategins prioriteringar för 
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smart och hållbar tillväxt för alla, den 
gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, inbegripet den 
gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken, strategin för inre 
säkerhet i unionen, inbegripet strategier 
för förebyggande av katastrofer och 
katastrofinsatser, och En digital agenda 
för Europa. Samordning med 
gemensamma forskningscentrumets 
direkta åtgärder kommer att eftersträvas.
Med beaktande av säkerhetens särskilda 
krav kommer specifika arrangemang att 
göras för organisation och styrning, bland 
annat med den kommitté som avses i 
artikel 9 i rådets beslut om inrättande av 
det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020). Sekretessbelagda 
uppgifter och annan typ 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 
programarbetet och styrningen för denna 
utmaning, inbegripet 
kommittéförfaranden.
Slutligen, eftersom de forskningsinsatser 
som görs inom ramen för denna 
utmaning kommer att vara inriktade på 
både säkerhets- och försvarssektorn, 
kommer samarbete med 
Europeiska försvarsbyrån att eftersträvas 
aktivt i alla aspekter med koppling till 
genomförandet av denna utmaning. I 
detta syfte bör Europeiska försvarsbyrån 
delta i förvaltningen, organisationen och 
styrningen av denna utmaning, inbegripet 
interna samråd och kommittéförfaranden.
Samordningsmekanismer med andra 
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 
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säkerhet, samt andra EU-initiativ.
6a.3. Huvuddragen för verksamheten
Målet är att stödja unionens politik för 
inre och yttre säkerhet och säkerställa it-
säkerhet, förtroende och integritet på den
digitala inre marknaden och samtidigt 
förbättra konkurrenskraften för unionens 
säkerhetsindustri och säkerhetstjänster, 
inbegripet IKT-industrin. Verksamheten 
kommer också att vara inriktad på 
forskning och utveckling av nästa 
generation innovativa lösningar genom 
att utarbeta nya koncept och former samt 
driftskompatibla standarder. Detta ska ske 
genom utveckling av innovativ teknik och 
innovativa lösningar som tar itu med 
luckor i säkerheten och leder till 
minskade risker vid säkerhetshot. Dessa 
problemorienterade åtgärder kommer att 
integrera kraven från olika slutanvändare 
(privatpersoner, företag och 
förvaltningar, inbegripet nationella och 
internationella myndigheter, civilskydd, 
brottsbekämpning, gränsbevakning osv.) 
för att ta hänsyn till utvecklingen av 
säkerhetshot och integritetsskydd och 
nödvändiga samhälleliga aspekter.
Mer konkret kommer Horisont 2020 att 
stödja forskning om den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken enligt 
följande:
i) Horisont 2020 kommer att stödja 
effektiv teknisk övervakning av ny teknik 
som avsevärt kan ändra framtida 
säkerhets- och försvarsresurser eller 
säkerhetsmiljön. Med utgångspunkt i 
denna övervakning kommer omstörtande 
och mycket lönsam forskning att 
överbrygga klyftan mellan innovativa 
koncept och banbrytande upptäckter och 
deras användning på säkerhets- och 
försvarsområdet.
ii) Horisont 2020 kommer att stödja 
gemensam forsknings- och 
utvecklingsverksamhet med särskild 
inriktning som genomförs av flera 
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medlemsstater, med deltagande av 
unionen i enlighet med artikel 185 i 
EUF-fördraget. Sådana initiativ har till 
syfte att effektivt förbättra europeiska 
resurser som uppfyller medlemsstaternas 
och unionens politiska mål genom att 
omvandla teknik till verkliga system, 
godkända genom tester och 
demonstrationer. Sådant samarbete 
kommer att bygga på medlemsstaternas 
initiativ.
Verksamheten ska vara inriktad på att
a) öka skyddet av medborgarna –
bekämpa kriminalitet och terrorism,
b) skydda och förbättra motståndskraften 
hos kritisk infrastruktur,
c) förstärka säkerheten genom 
gränsförvaltning och sjöfartsskydd,
d) säkerställa och förbättra cybersäkerhet,
e) öka Europas motståndskraft mot kriser 
och katastrofer,
f) förstärka den samhälleliga 
dimensionen av säkerhet och säkerställa 
integritet och frihet på internet,
g) förbättra förmågan att genomföra 
uppdrag och operationer inom ramen för 
den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken.
_____________
1 COM(2011)0274.
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