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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden 
för inre säkerhet
(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0472),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 82.1, 84 och 87.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för
parlamentet (C8-0267/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av de motiverade yttranden från det spanska parlamentet och det 
portugisiska parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till 
lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0000/2018).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Värnandet av den inre säkerheten, 
som är en av medlemsstaternas 
behörigheter, är en gemensam uppgift till 
vilken EU:s institutioner, berörda EU-
organ och medlemsstaterna bör lämna 
gemensamma bidrag. Under perioden 
2015–2020 fastställde kommissionen, 
Europeiska unionens råd och 
Europaparlamentet gemensamma 
prioriteringar, vilka anges i den europeiska 
säkerhetsagendan av den 15 april 201510

och som bekräftades av rådet i den 
förnyade strategin för inre säkerhet från 
juni 201511 och av Europaparlamentet och 
rådet i deras resolution från juli 201512. 
Syftet med den gemensamma strategin var 
att tillhandahålla en strategisk ram för 
arbetet på unionsnivå på området inre 
säkerhet. I strategin fastställdes vad som 
främst måste åtgärdas för att garantera en 
ändamålsenlig unionsreaktion på 
säkerhetshot under perioden 2015–2020, 
nämligen att komma till rätta med 
terrorismen och förebygga radikalisering, 
störa den organiserade brottsligheten och 
bekämpa it-brottsligheten.

(1) Även om den nationella säkerheten
omfattas av medlemsstaternas exklusiva 
behörighet, är skyddet av den en 
gemensam uppgift till vilken EU:s 
institutioner, berörda EU-organ, 
medlemsstaterna, den privata sektorn och 
det civila samhället bör lämna 
gemensamma bidrag. Under perioden 
2015–2020 fastställde kommissionen, 
Europeiska unionens råd och 
Europaparlamentet gemensamma 
prioriteringar, vilka anges i den europeiska 
säkerhetsagendan av den 15 april 201510

och som bekräftades av rådet i den 
förnyade strategin för inre säkerhet från 
juni 201511 och av Europaparlamentet och 
rådet i deras resolution från juli 201512, 
nämligen att komma till rätta med 
terrorismen och förebygga radikalisering, 
inbegripet radikalisering på internet, störa 
den organiserade brottsligheten och 
bekämpa it-brottsligheten.

__________________ __________________

10 COM(2015) 185 final av den 28 april 
2015.

10 COM(2015) 185 final av den 28 april 
2015.

11 Rådets slutsatser om den 16 juni 2015 
den förnyade strategin för inre säkerhet i 
Europeiska unionen 2015–2020

11 Rådets slutsatser om den 16 juni 2015 
den förnyade strategin för inre säkerhet i 
Europeiska unionen 2015–2020.

12 Europaparlamentets resolution av den 9 
juli 2015 om den europeiska 
säkerhetsagendan (2015/2697(RSP)).

12 Europaparlamentets resolution av den 9 
juli 2015 om den europeiska 
säkerhetsagendan (2015/2697(RSP)).

Or. en
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I Romförklaringen, som 
undertecknades den 25 september 2017, 
bekräftade ledarna för 27 medlemsstater 
sin beslutsamhet att verka för ett tryggt och 
säkert Europa, att bygga en union där alla 
medborgare känner sig trygga och kan röra 
sig fritt, där våra yttre gränser är säkra och 
där migrationspolitiken är effektiv, 
ansvarsfull och hållbar och respekterar 
internationella normer; ett Europa som är 
fast beslutet att bekämpa terrorism och 
organiserad brottslighet.

(2) I Romförklaringen, som 
undertecknades den 25 september 2017, 
bekräftade ledarna för 27 medlemsstater, 
Europeiska rådet, Europaparlamentet och 
Europeiska kommissionen sin 
beslutsamhet att verka för ett tryggt och 
säkert Europa, att bygga en union där alla 
medborgare känner sig trygga och kan röra 
sig fritt, där våra yttre gränser är säkra och 
där migrationspolitiken är effektiv, 
ansvarsfull och hållbar och respekterar 
internationella normer; ett Europa som är 
fast beslutet att bekämpa terrorism och 
organiserad brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Vid Europeiska rådets möte den 15
december 2016 efterlystes fortsatta 
resultat i fråga om interoperabiliteten 
mellan EU:s informationssystem och
databaser. Vid Europeiska rådets möte den 
23 juni 2017 underströks behovet av att 
förbättra interoperabiliteten mellan 
databaser, och den 12 december 2017 
antog kommissionen ett förslag till 
förordning om inrättande av en ram för 
interoperabilitet mellan EU:s 
informationssystem (polissamarbete och 
rättsligt samarbete, asyl och migration 
(COM(2017) 794 final)13.

(3) Mot bakgrund av de 
terroristattacker som har drabbat Europa 
sedan 2015 bekräftade man vid
Europeiska rådets möte den 18 december 
2015 det brådskande behovet av förstärkt 
utbyte av relevant information och vikten 
av att säkerställa interoperabilitet mellan 
relevanta databaser med avseende på 
säkerhetskontroller. Vid Europeiska rådets 
möte den 23 juni 2017 upprepades behovet 
av att förbättra interoperabiliteten mellan 
databaser, och den 12 december 2017 
antog kommissionen ett förslag till 
förordning om inrättande av en ram för 
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interoperabilitet mellan EU:s 
informationssystem (polissamarbete och 
rättsligt samarbete, asyl och migration 
(COM(2017) 794 final)13 för att skapa mer 
konsekvens och effektivitet och ta mer 
hänsyn till de operativa behoven.

__________________ __________________

13 COM(2017) 794 final. 13 COM(2017) 794 final.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att uppnå detta mål bör åtgärder 
vidtas på unionsnivå till skydd för 
människor och varor från de alltmer 
gränsöverskridande hoten och till stöd för 
det arbete som utförs av medlemsstaternas 
ansvariga myndigheter. Bland annat 
terrorism, grov och organiserad 
brottslighet, rörlig brottslighet, 
narkotikahandel, korruption, it-brottslighet, 
människohandel och olaglig vapenhandel 
utgör alltjämt en utmaning mot unionens 
inre säkerhet.

(5) För att uppnå detta mål bör åtgärder 
vidtas på unionsnivå till skydd för 
människor, offentliga platser och kritisk 
infrastruktur mot de alltmer 
gränsöverskridande hoten och till stöd för 
det arbete som utförs av medlemsstaternas 
ansvariga myndigheter. Bland annat 
terrorism, grov och organiserad 
brottslighet, rörlig brottslighet, 
narkotikahandel, korruption, it-brottslighet, 
hybridhot, människohandel och olaglig 
vapenhandel utgör alltjämt en utmaning för
unionens inre säkerhet och inre marknad.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I enlighet med de gemensamma 
prioriteringar som fastställts på unionsnivå 
för att garantera en hög säkerhetsnivå i 

(11) I enlighet med de gemensamma 
prioriteringar som fastställts på unionsnivå 
för att garantera en hög säkerhetsnivå i 
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unionen kommer fonden att stödja åtgärder 
med inriktning på de främsta 
säkerhetshoten och särskilt på att bekämpa 
terrorism och radikalisering, grov och 
organiserad brottslighet samt it-brottslighet 
samt genom att stödja och skydda 
brottsoffer. Genom fonden säkerställs att 
unionen och dess medlemsstater är väl 
utrustade att också ta itu med nya och 
framväxande hot så en verklig 
säkerhetsunion kan förverkligas. Detta 
arbete bör bedrivas genom ekonomiskt stöd 
till bättre informationsutbyte, ökat 
operativt samarbete och förbättrad 
nationell och kollektiv kapacitet.

unionen kommer fonden att stödja åtgärder 
med inriktning på de främsta 
säkerhetshoten och särskilt på att 
förebygga och bekämpa terrorism och
radikalisering, grov och organiserad 
brottslighet samt it-brottslighet samt 
genom att stödja och skydda brottsoffer. 
Genom fonden säkerställs att unionen och 
dess medlemsstater är väl utrustade att 
också ta itu med nya och framväxande hot, 
inbegripet hybridhot, så en verklig 
säkerhetsunion kan förverkligas. Detta 
arbete bör bedrivas genom ekonomiskt stöd 
till bättre informationsutbyte, ökat 
operativt samarbete och förbättrad 
nationell och kollektiv kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Inom fondens övergripande ram bör 
det ekonomiska stöd som tillhandahålls 
genom fonden i synnerhet stödja 
polissamarbete och rättsligt samarbete samt 
förebyggande arbete mot grov och 
organiserad brottslighet, olaglig 
vapenhandel, korruption, penningtvätt, 
narkotikahandel, miljöbrott, utbyte av och 
tillgång till information, terrorism, 
människohandel, utnyttjande av olaglig 
invandring, sexuellt utnyttjande av barn, 
spridning av bilder på barn som utsätts för 
övergrepp och av barnpornografi samt it-
brottslighet. Fonden bör också stödja 
skyddet av personer, offentliga platser och 
kritisk infrastruktur mot 
säkerhetsrelaterade incidenter samt även 
stödja effektiv hantering av 
säkerhetsrelaterade risker och kriser, också 
genom utveckling av gemensamma 
politiska svar (strategier, policycykler, 

(Berör inte den svenska versionen.)
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program och handlingsplaner), lagstiftning 
och praktiskt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att bidra till att fondens mål 
uppnås bör medlemsstaterna säkerställa att 
prioriteringarna i deras program avser 
fondens särskilda mål, att prioriteringarna 
väljs ut i enlighet med de 
genomförandeåtgärder som anges i bilaga 
II och att fördelningen av medel mellan 
målen säkerställer att det övergripande 
strategiska målet kan uppnås.

(18) För att bidra till att fondens mål 
uppnås bör medlemsstaterna säkerställa att 
prioriteringarna i deras program avser 
fondens särskilda mål, att prioriteringarna 
väljs ut i enlighet med de 
genomförandeåtgärder som anges i artikel 
3a och att fördelningen av medel mellan 
målen säkerställer att det övergripande 
strategiska målet kan uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Fonden bör återspegla behovet av 
ökad flexibilitet och förenkling samtidigt 
som kraven på förutsägbarhet upprätthålls 
och en rättvis och transparent fördelning av 
resurserna säkerställs, så att de mål som 
fastställs i denna förordning kan uppnås.

(24) Fonden bör återspegla behovet av 
ökad flexibilitet och förenkling samtidigt 
som kraven på förutsägbarhet upprätthålls 
och en rättvis och transparent fördelning av 
resurserna säkerställs, så att de mål som 
fastställs i denna förordning kan uppnås. 
Genomförandet av fonden bör följa 
principerna om effektivitet, 
ändamålsenlighet och kvalitet på 
utgifterna. Dessutom bör genomförandet 
av fonden vara så användarvänligt som 
möjligt.

Or. en



PR\1168568SV.docx 11/43 PE630.441v01-00

SV

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) De initiala beloppen bör ligga till 
grund för medlemsstaternas långsiktiga 
investeringar i säkerhet. För att ta hänsyn 
till förändringar av säkerhetshotet eller av 
utgångsläget bör ett tilläggsbelopp tilldelas 
medlemsstaterna efter halva tiden på 
grundval av de senast tillgängliga 
statistiska uppgifter som anges i 
fördelningsnyckeln och med hänsyn till 
programmens genomförandegrad.

(26) De initiala beloppen bör ligga till 
grund för medlemsstaternas långsiktiga 
investeringar i säkerhet. För att ta hänsyn 
till förändringar av interna och externa 
säkerhetshot eller av utgångsläget bör ett 
tilläggsbelopp tilldelas medlemsstaterna 
efter halva tiden på grundval av de senast 
tillgängliga statistiska uppgifter som anges 
i fördelningsnyckeln och med hänsyn till 
programmens genomförandegrad.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Eftersom utmaningarna på 
säkerhetsområdet ständigt förändras, finns 
det ett behov av att anpassa tilldelningen av 
medel till förändringarna i säkerhetshoten 
och avdela finansiering till de prioriteringar 
som ger det största mervärdet för unionen. 
För att reagera på akuta behov, strategiska 
förändringar och unionens prioriteringar, 
samt för att avdela finansiering till åtgärder 
med ett högt mervärde för unionen, 
kommer en del av finansieringen 
regelbundet att anslås till särskilda 
åtgärder, unionsåtgärder och bistånd i 
nödsituationer genom en tematisk del.

(27) Eftersom utmaningarna på 
säkerhetsområdet ständigt förändras, finns 
det ett behov av att anpassa tilldelningen av 
medel till förändringarna i de interna och 
externa säkerhetshoten och avdela 
finansiering till de prioriteringar som ger 
det största mervärdet för unionen. För att 
reagera på akuta behov, strategiska 
förändringar och unionens prioriteringar, 
samt för att avdela finansiering till åtgärder 
med ett högt mervärde för unionen, 
kommer en del av finansieringen 
regelbundet att anslås till särskilda 
åtgärder, unionsåtgärder och bistånd i 
nödsituationer genom en tematisk del.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att åtgärder ska kunna 
genomföras genom delad förvaltning bör 
fonden ingå som en del av ett 
sammanhängande ramverk bestående av 
föreliggande förordning, 
budgetförordningen och förordning (EU) 
nr X18.

(37) För att åtgärder ska kunna 
genomföras genom delad förvaltning bör 
fonden ingå som en del av ett 
sammanhängande ramverk bestående av 
föreliggande förordning, 
budgetförordningen och förordning (EU) 
nr X [förordningen om gemensamma 
bestämmelser]18. I händelse av 
motstridiga bestämmelser, bör denna 
förordning ha företräde framför 
förordning (EU) nr X [förordningen om 
gemensamma bestämmelser].

__________________ __________________

18 Fullständig hänvisning. 18 Fullständig hänvisning.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Genom förordning (EU) nr X 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] inrättas en ram för åtgärder 
inom ramen för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), 
Sammanhållningsfonden, Europeiska havs-
och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och 
migrationsfonden (Amif), Fonden för inre 
säkerhet och Instrumentet för 
gränsförvaltning och visering som en del 
av Fonden för integrerad gränsförvaltning, 
och den innehåller i synnerhet regler om 
programplanering, övervakning, 

(38) Genom förordning (EU) nr X 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] inrättas en ram för åtgärder 
inom ramen för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), 
Sammanhållningsfonden, Europeiska havs-
och fiskerifonden (EHFF), Asyl-, 
migrations- och integrationsfonden
(Amif), Fonden för inre säkerhet och 
Instrumentet för gränsförvaltning och 
visering som en del av Fonden för 
integrerad gränsförvaltning, och den 
innehåller i synnerhet regler om 
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utvärdering, förvaltning och kontroll av 
EU:s medel som genomförs genom delad 
förvaltning. Vidare är det nödvändigt att 
specificera målen för Fonden för inre 
säkerhet i denna förordning, och att 
fastställa särskilda bestämmelser om 
verksamhet som kan finansieras genom 
detta instrument.

programplanering, övervakning, 
utvärdering, förvaltning och kontroll av 
EU:s medel som genomförs genom delad 
förvaltning. Vidare är det nödvändigt att 
specificera målen för Fonden för inre 
säkerhet i denna förordning, och att 
fastställa särskilda bestämmelser om 
verksamhet som kan finansieras genom 
detta instrument.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/201319, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/9520, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/9621 och rådets förordning (EU) 
2017/193922 ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt och utredning av oriktigheter och 
bedrägeri, krav på återbetalning av belopp 
som gått förlorade, betalats ut på felaktiga 
grunder eller använts felaktigt samt i 
tillämpliga fall administrativa sanktioner. I 
enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 
883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 får Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) utföra 
administrativa utredningar, inbegripet 
kontroller på plats och inspektioner, i syfte 
att fastställa om det har förekommit 
bedrägeri, korruption eller olaglig 
verksamhet som påverkar unionens 
ekonomiska intressen. I överensstämmelse 
med rådets förordning (EU) 2017/1939 får 
Europeiska åklagarmyndigheten utreda och 
lagföra bedrägeri och annan olaglig 
verksamhet som påverkar unionens 

(40) I enlighet med budgetförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/201319, rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2988/9520, 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/9621 och rådets förordning (EU) 
2017/193922 ska unionens ekonomiska 
intressen skyddas genom proportionella 
åtgärder, inbegripet förebyggande, 
upptäckt och utredning av oriktigheter och 
bedrägeri, krav på återbetalning av belopp 
som gått förlorade, betalats ut på felaktiga 
grunder eller använts felaktigt samt i 
tillämpliga fall administrativa sanktioner. I 
enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 
883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 får Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) utföra 
administrativa utredningar, inbegripet 
kontroller på plats och inspektioner, i syfte 
att fastställa om det har förekommit 
bedrägeri, korruption eller olaglig 
verksamhet som påverkar unionens 
ekonomiska intressen. I överensstämmelse 
med rådets förordning (EU) 2017/1939 får 
Europeiska åklagarmyndigheten utreda och 
lagföra bedrägeri och annan olaglig 
verksamhet som påverkar unionens 
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ekonomiska intressen, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/137123. I enlighet med 
budgetförordningen är varje person eller 
enhet som tar emot medel från unionen 
skyldig att fullt ut samarbeta för att skydda 
unionens ekonomiska intressen, ge 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten alla rättigheter och all 
tillgång som krävs samt säkerställa att 
tredjeparter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar motsvarande rättigheter.

ekonomiska intressen, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/137123. I enlighet med 
budgetförordningen är varje person eller 
enhet som tar emot medel från unionen 
skyldig att fullt ut samarbeta för att skydda 
unionens ekonomiska intressen, ge 
kommissionen, Olaf, Europeiska 
åklagarmyndigheten och Europeiska 
revisionsrätten alla rättigheter och all 
tillgång som krävs samt säkerställa att 
tredjeparter som är involverade i 
förvaltningen av medel från unionen 
beviljar motsvarande rättigheter. 
Resultaten av utredningar av oriktigheter 
eller bedrägeri som rör fonden bör göras 
tillgängliga för Europaparlamentet. 

__________________ __________________

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av 
den 11 september 2013 om utredningar 
som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och 
rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 
(EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 
2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen (EGT L 312, 
23.12.1995, s. 1).

20 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 
2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen (EGT L 312, 
23.12.1995, s. 1).

21 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 av den 11 november 1996 om de 
kontroller och inspektioner på plats som 
kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 
2).

21 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 
2185/96 av den 11 november 1996 om de 
kontroller och inspektioner på plats som 
kommissionen utför för att skydda 
Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen mot bedrägerier och andra 
oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 
2).

22 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

22 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av 
den 12 oktober 2017 om genomförande av 
fördjupat samarbete om inrättande av 
Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 
283, 31.10.2017, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 23 Europaparlamentets och rådets direktiv 
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(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 
bekämpande genom straffrättsliga 
bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 
mot unionens finansiella intressen (EUT L 
198, 28.7.2017, s. 29).

(EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om 
bekämpande genom straffrättsliga 
bestämmelser av bedrägeri som riktar sig 
mot unionens finansiella intressen (EUT L 
198, 28.7.2017, s. 29).

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) I enlighet med artikel 349 i EUF-
fördraget och i linje med kommissionens 
meddelande ”Ett starkare och förnyat 
strategiskt partnerskap med EU:s yttersta 
randområden”25, som godkändes av rådet 
i dess slutsatser av den 12 april 2018, bör 
de relevanta medlemsstaterna säkerställa 
att deras nationella strategier och 
program beaktar de särskilda utmaningar 
som de yttersta randområdena ställs inför 
vid migrationshanteringen. Fonden stöder 
dessa medlemsstater med tillräckliga 
medel för att hjälpa dessa regioner på 
lämpligt sätt.

utgår

__________________

25 COM(2017) 623 final.

Or. en

Motivering

Irrelevant för syftet med denna förordning!

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 44
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201626 behöver 
denna fond utvärderas på grundval av den 
information som samlats in till följd av 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor, 
särskilt för medlemsstaterna, undviks. 
Dessa krav kan i förekommande fall 
innefatta mätbara indikatorer som kan 
användas som utgångspunkt för 
utvärdering av fondens faktiska 
konsekvenser. För att mäta fondens resultat 
bör indikatorer och relaterade mål 
fastställas för vart och ett av fondens 
särskilda mål.

(44) I enlighet med punkterna 22 och 23 
i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201626 behöver 
denna fond utvärderas på grundval av den 
information som samlats in till följd av 
särskilda övervakningskrav, samtidigt som 
överreglering och administrativa bördor, 
särskilt för medlemsstaterna, undviks. 
Dessa krav kan i förekommande fall 
innefatta kvalitativa och kvantitativa
indikatorer som kan användas som 
utgångspunkt för utvärdering av fondens 
faktiska konsekvenser. För att mäta 
fondens resultat bör indikatorer och 
relaterade mål fastställas för vart och ett av 
fondens särskilda mål.

__________________ __________________

26 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning av den 13 april 2016, 
EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

26 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning av den 13 april 2016, 
EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Detta program kommer att bidra till 
att klimatåtgärder integreras och ett 
övergripande mål på 25 % av EU-
budgetens utgifter till stöd för klimatmålen 
uppnås, vilket återspeglar vikten av att 
motarbeta klimatförändringarna i linje med 
unionens åtagande att genomföra 
Parisavtalet och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Relevanta åtgärder kommer 
att identifieras under förberedelserna och 
genomförandet av fonden och omprövas i 

(45) Detta program kommer att bidra till 
att klimatåtgärder integreras och ett 
övergripande mål på 25 % av EU-
budgetens utgifter till stöd för klimatmålen 
uppnås, vilket återspeglar vikten av att 
motarbeta klimatförändringarna i linje med 
unionens åtagande att genomföra 
Parisavtalet och FN:s mål för hållbar 
utveckling.
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samband med relevant utvärderings- och 
översynsarbete.

Or. en

Motivering

Med tanke på denna förordnings tillämpningsområde finns det inte särskilt mycket utrymme 
för klimatåtgärder.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Genom dessa gemensamma 
indikatorer och finansiell rapportering bör 
kommissionen och medlemsstaterna 
övervaka fondens genomförande i enlighet 
med relevanta bestämmelser i förordning 
(EU) nr X [förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och denna förordning.

(46) Genom dessa gemensamma 
indikatorer och finansiell rapportering bör 
kommissionen och medlemsstaterna 
övervaka fondens genomförande i enlighet 
med relevanta bestämmelser i förordning 
(EU) nr X [förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och denna förordning. 
Kommissionen bör varje år överlämna en 
sammanfattning av de godkända årliga 
prestationsrapporterna till 
Europaparlamentet och rådet. På begäran 
bör kommissionen göra den fullständiga 
texten till de årliga prestationsrapporterna 
tillgänglig för Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) För att komplettera eller ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i FEUF delegeras till 

(47) För att komplettera eller ändra icke 
väsentliga delar av denna förordning bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i FEUF delegeras till 
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kommissionen med avseende på 
förteckningen över åtgärder som berättigar 
till en högre grad av samfinansiering enligt 
uppräkningen i bilaga IV och på driftsstöd 
samt för att ytterligare utveckla den 
gemensamma övervaknings- och 
utvärderingsramen. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
även på expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.

kommissionen med avseende på 
arbetsprogram för den tematiska delen, 
förteckningen över åtgärder som berättigar 
till en högre grad av samfinansiering enligt 
uppräkningen i bilaga IV och på driftsstöd 
samt för att ytterligare utveckla den 
gemensamma övervaknings- och 
utvärderingsramen. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
även på expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter27. 
Granskningsförfarandet bör tillämpas för 
genomförandeakter där det fastställs 
gemensamma skyldigheter för 
medlemsstaterna, särskilt när det gäller 
att förse kommissionen med information, 
medan det rådgivande förfarandet bör 
användas vid antagandet av 
genomförandeakter som avser 
modaliteterna för att förse kommissionen 
med information inom ramen för 
programplanering och rapportering, 
eftersom de är av rent teknisk natur.

(48) För att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av denna förordning bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter27. Det 
rådgivande förfarandet bör användas vid 
antagandet av genomförandeakter som 
avser modaliteterna för att förse 
kommissionen med information inom 
ramen för programplanering och 
rapportering, eftersom de är av rent teknisk 
natur.
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__________________ __________________

27 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13. 27 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för inre säkerhet (nedan kallad 
fonden).

1. Genom denna förordning inrättas 
Fonden för inre säkerhet (nedan kallad 
fonden) för perioden 1 januari 2021–31 
december 2027.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I förordningen fastställs målen för 
fonden, budgeten för perioden 2021–2027, 
formerna för unionsfinansiering och 
reglerna för tillhandahållande av sådan 
finansiering.

2. I denna förordning fastställs 
följande:

Målen för fonden.

Särskilda mål samt åtgärder för att 
genomföra dessa särskilda mål.

Budgeten för perioden 2021–2027.

Formerna för unionsfinansiering och 
reglerna för tillhandahållande av sådan 
finansiering.

Or. en
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) EU:s policycykel: ett 
underrättelsebaserat och 
sektorsövergripande initiativ med 
inriktning på att bekämpa de främsta grova 
och organiserade brottshoten mot unionen 
genom främjande av samarbetet mellan 
medlemsstaterna, unionens institutioner, 
byråerna och i förekommande fall 
tredjeländer och internationella 
organisationer.

(f) EU:s policycykel: ett 
underrättelsebaserat och 
sektorsövergripande initiativ med 
inriktning på att bekämpa de främsta grova 
och organiserade brottshoten mot unionen 
genom främjande av samarbetet mellan 
medlemsstaterna, unionens institutioner, 
unionens byråer för rättsliga och inrikes 
frågor och i förekommande fall 
tredjeländer och internationella 
organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) utbyte av och tillgång till 
information: säker insamling, lagring, 
behandling, analys och utbyte av 
information som är relevant såväl för de 
myndigheter som avses i artikel 87 i EUF-
fördraget som för Europol, när det gäller 
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
brott, särskilt gränsöverskridande 
organiserad brottslighet.

(g) utbyte av och tillgång till 
information: säker insamling, lagring, 
behandling, analys och utbyte av 
information som är relevant såväl för de 
myndigheter som avses i artikel 87 i EUF-
fördraget som för Europol och Eurojust, 
när det gäller att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra brott, särskilt terrorism 
och it-brottslighet samt 
gränsöverskridande grov och organiserad 
brottslighet.

Or. en
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) rättsligt samarbete: rättsligt 
samarbete i straffrättsliga frågor.

utgår

Or. en

Motivering

Behövs inte eftersom ingen ytterligare hänvisning görs i texten. Polissamarbete ingår inte 
heller.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Det europeiska 
utbildningsprogrammet för tjänstemän 
inom brottsbekämpning: program som 
syftar till att ge brottsbekämpande personal 
erforderliga kunskaper och färdigheter att 
på ett ändamålsenligt sätt förebygga och 
bekämpa gränsöverskridande brottslighet 
genom effektivt samarbete, i enlighet med 
kommissionens meddelande av den 27 
mars 2013 om inrättande av ett europeiskt 
utbildningsprogram för tjänstemän inom 
brottsbekämpningen31 och vidare i enlighet 
med Cepolförordningen32.

(i) Det europeiska 
utbildningsprogrammet för tjänstemän 
inom brottsbekämpning: program som 
syftar till att ge brottsbekämpande personal 
erforderliga kunskaper och färdigheter att 
på ett ändamålsenligt sätt förebygga och 
bekämpa gränsöverskridande organiserad 
och grov brottslighet och terrorism genom 
effektivt samarbete, i enlighet med 
kommissionens meddelande av den 27 
mars 2013 om inrättande av ett europeiskt 
utbildningsprogram för tjänstemän inom 
brottsbekämpningen31 och vidare i enlighet 
med Cepolförordningen32.

__________________ __________________

31 COM(2013) 172 om inrättande av ett 
europeiskt utbildningsprogram för 
tjänstemän inom brottsbekämpning.

31 COM(2013) 172 om inrättande av ett 
europeiskt utbildningsprogram för 
tjänstemän inom brottsbekämpning.

32 Förordning (EU) 2015/2219 av den 25 
november 2015 om Europeiska unionens 
byrå för utbildning av tjänstemän inom 
brottsbekämpning (Cepol).

32 Förordning (EU) 2015/2219 av den 25 
november 2015 om Europeiska unionens 
byrå för utbildning av tjänstemän inom 
brottsbekämpning (Cepol).
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Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det strategiska målet med Fonden 
för inre säkerhet ska vara att bidra till en 
hög säkerhetsnivå i unionen, i synnerhet 
genom motverkande av terrorism och 
radikalisering, grov och organiserad 
brottslighet och it-brottslighet samt genom 
att bistå och skydda brottsoffer.

1. Det strategiska målet med Fonden 
för inre säkerhet ska vara att bidra till en 
hög säkerhetsnivå i unionen genom ökat 
samarbete, i synnerhet genom 
förebyggande och bekämpande av 
terrorism och radikalisering, grov och 
organiserad brottslighet och it-brottslighet 
samt genom att bistå och skydda 
brottsoffer.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Öka informationsutbytet bland och 
inom unionens brottsbekämpande 
myndigheter och andra behöriga 
myndigheter och andra berörda 
unionsorgan samt med tredjeländer och 
internationella organisationer,

(a) Öka och underlätta 
informationsutbytet bland och inom 
unionens brottsbekämpande myndigheter 
och andra behöriga myndigheter och andra 
berörda unionsorgan samt med tredjeländer 
och internationella organisationer,

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ramen för de särskilda mål 
som fastställs i punkt 2 ska fonden 
genomföras via de genomförandeåtgärder 
som förtecknas i bilaga II.

3. Inom ramen för de särskilda mål 
som fastställs i punkt 2 ska fonden 
genomföras via de genomförandeåtgärder 
som förtecknas i artikel 3a.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Finansierade åtgärder ska 
genomföras i fullständig överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheterna och 
respekten för mänsklig värdighet. 
Åtgärderna ska i synnerhet vara förenliga 
med bestämmelserna i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, unionens lagstiftning om 
uppgiftsskydd och Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (Europakonventionen). 
Medlemsstaterna ska i synnerhet, och så 
långt möjligt, visa särskild uppmärksamhet 
när de vidtar åtgärder för att hjälpa och 
skydda utsatta personer, särskilt barn och 
ensamkommande minderåriga.

4. Finansierade insatser ska 
genomföras i fullständig överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheterna och 
respekten för mänsklig värdighet. 
Insatserna ska i synnerhet vara förenliga 
med bestämmelserna i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, unionens lagstiftning om 
uppgiftsskydd och Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (Europakonventionen). 
Medlemsstaterna ska i synnerhet, och så 
långt möjligt, visa särskild uppmärksamhet 
när de vidtar åtgärder för att hjälpa och 
skydda utsatta personer, särskilt barn och 
ensamkommande minderåriga.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a 
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Genomförandeåtgärder

1. Fonden ska bidra till att uppnå de 
särskilda mål som anges i artikel 3.2 a 
genom inriktning på följande 
genomförandeåtgärder: 

a) Säkerställa en enhetlig tillämpning av 
unionens regelverk om säkerhet, som 
stöder informationsutbyte, till exempel 
genom Prüm, EU PNR och SIS II, 
inbegripet genom genomförandet av 
rekommendationerna från 
kvalitetskontrolls- och 
utvärderingsmekanismer, såsom 
Schengenregelverkets 
utvärderingsmekanism och andra 
mekanismer för kvalitetskontroll och 
utvärdering.

b) Inrätta, anpassa och upprätthålla 
säkerhetsrelevanta unionsomfattande it-
system och kommunikationsnät, 
inbegripet säkerställa deras 
interoperabilitet, och utveckla lämpliga 
verktyg för att åtgärda fastställda brister. 

c) Öka den aktiva användningen av 
säkerhetsrelevanta verktyg, system och 
databaser för informationsutbyte på 
unionsnivå, förbättra sammankopplingen 
av säkerhetsrelevanta nationella 
databaser, liksom deras anslutning till 
databaser på unionsnivå, och säkerställa 
att dessa matas med data av hög kvalitet.

d) Stödja berörda nationella åtgärder för 
att uppnå de särskilda mål som anges i 
artikel 3.2 a. 

2. Fonden ska bidra till de särskilda mål 
som anges i artikel 3.2 b genom inriktning 
på följande genomförandeåtgärder:

a) Öka de brottsbekämpande insatserna 
mellan medlemsstaterna, samt i 
tillämpliga fall med andra relevanta 
aktörer, i synnerhet för att underlätta och 
förbättra utnyttjandet av gemensamma 
utredningsgrupper, gemensamma 
patruller, förföljande över gränserna, 
övervakning och andra mekanismer för 
operativt samarbete inom ramen för EU:s 
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policycykel (Empact), med särskild 
inriktning på gränsöverskridande 
insatser. 

b) Öka samordningen och samarbetet 
mellan brottsbekämpande myndigheter 
och andra behöriga myndigheter inom 
och mellan medlemsstaterna samt med 
andra relevanta aktörer, till exempel 
genom nätverk av specialiserade 
nationella enheter, nätverk och 
samarbetsstrukturer på unionsnivå samt 
unionscentrum. 

c) Förbättra samarbetet mellan olika 
organ och på unionsnivå mellan 
medlemsstaterna, eller mellan 
medlemsstater, å ena sidan, och EU:s 
berörda organ och byråer, å andra sidan, 
samt på nationell nivå mellan de 
nationella myndigheterna i varje enskild 
medlemsstat. 

3. Fonden ska bidra till de särskilda mål 
som anges i artikel 3.2 c genom inriktning 
på följande genomförandeåtgärder: 

a) Öka de brottsbekämpande 
myndigheternas utbildning, övningar, 
ömsesidiga lärande, specialiserade 
utbytesprogram och utbyte av bästa praxis 
i och tillsammans med tredjeländer och 
andra berörda aktörer. 

b) Utnyttja samordningseffekter genom 
sammanslagning av resurser och kunskap 
bland medlemsstaterna och andra berörda 
aktörer, inbegripet det civila samhället, 
exempelvis genom inrättande av 
gemensamma centrum för 
spetskompetens, utarbetande av 
gemensamma riskbedömningar eller 
gemensamma operativa stödcentrum för 
gemensamt utförda insatser. 

c) Främja och utveckla åtgärder, skydd, 
mekanismer och bästa praxis för tidig 
identifiering, skydd av och stöd till 
vittnen, visselblåsare och brottsoffer samt 
utveckla partnerskap mellan myndigheter 
och andra relevanta aktörer för att uppnå 
detta resultat.
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d) Förvärva relevant utrustning och 
inrätta eller uppgradera specialiserade 
utbildningsfaciliteter och annan central 
säkerhetsrelevant infrastruktur för att 
stärka beredskapen och motståndskraften, 
den offentliga medvetenheten och 
förmågan till lämpliga reaktioner på 
säkerhetshot. 

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom ramen för de mål som anges
i artikel 3 och i enlighet med de 
genomförandeåtgärder som förtecknas i 
bilaga II ska fonden särskilt stödja de 
åtgärder som förtecknas i bilaga III.

1. I enlighet med de 
genomförandeåtgärder som förtecknas i 
artikel 3a ska fonden särskilt stödja 
åtgärder som bidrar till uppnåendet av de
mål som avses i artikel 3. De kan omfatta
de åtgärder som förtecknas i bilaga III.

Or. en

Motivering

Förteckningen i bilaga III är endast vägledande. De åtgärder som ska stödjas ”särskilt” 
förtecknas i bilaga IV, och för dessa gäller en högre samfinansieringssats.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att uppnå målen för denna 
förordning får fonden stödja åtgärder som 
ligger i linje med unionens prioriteringar i 
den mening som avses i bilaga III i 
förhållande till och i tredjeländer, när så är 
lämpligt, i enlighet med artikel 5.

2. För att uppnå de mål som avses i 
artikel 3 i denna förordning får fonden 
stödja åtgärder som ligger i linje med 
unionens prioriteringar, bland annat dem
som avses i bilaga III, i förhållande till och 
i tredjeländer, när så är lämpligt, i enlighet 
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med artikel 5.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stöd som tillhandahålls enligt 
denna förordning ska komplettera 
nationella, regionala och lokala insatser, 
och ska inriktas på att tillföra ett mervärde 
till målen för denna förordnings.

1. Stöd som tillhandahålls enligt 
denna förordning ska komplettera 
nationella, regionala och lokala insatser, 
och ska inriktas på att tillföra unionen ett 
mervärde till målen för denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska se till att det stöd som 
tillhandahålls på grundval av denna 
förordning och av medlemsstaterna är 
förenligt med unionens relevanta 
verksamhet, politik och prioriteringar, och 
att det kompletterar övriga 
unionsinstrument.

2. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska säkerställa att det stöd 
som tillhandahålls enligt denna förordning 
och av medlemsstaterna är förenligt med 
unionens relevanta verksamhet, politik och 
prioriteringar, och att det kompletterar 
övriga unionsinstrument och nationella 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansiering från den tematiska 
delen ska ägnas prioriteringar med ett stort 
mervärde för unionen, eller användas för 
tillmötesgå brådskande behov, i enlighet 
med de överenskomna unionsprioriteringar 
som anges i bilaga II.

2. Finansiering från den tematiska 
delen ska ägnas åt prioriteringar med ett 
stort mervärde för unionen, användas för
att tillmötesgå brådskande behov, i 
enlighet med de överenskomna 
unionsprioriteringar som anges i artikel 3a, 
eller stödja åtgärder i enlighet med artikel 
19.

Or. en

Motivering

Tekniskt bistånd på kommissionens initiativ

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska, inom ramen för 
de årliga anslagen i unionens budget, 
fastställa det totala belopp som ska avsättas 
till den tematiska delen. Kommissionen ska 
anta finansieringsbeslut i den mening som 
avses i artikel [110] i budgetförordningen 
för den tematiska delen, i vilka det anges 
vilka mål och åtgärder som ska stödjas och 
specificeras belopp för var och en av de 
beståndsdelar som anges i punkt 1. I 
tillämpliga fall ska det totala belopp som 
reserveras för blandfinansieringsinsatser 
fastställas i finansieringsbeslutet.

5. Kommissionen ska, inom ramen för 
de årliga anslagen i unionens budget, 
fastställa det totala belopp som ska avsättas 
till den tematiska delen. Kommissionen ska 
ges befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 28 med avseende på 
att komplettera denna förordning genom 
att fastställa arbetsprogram i den mening 
som avses i artikel [110] i 
budgetförordningen för den tematiska 
delen, i vilka det anges vilka mål och 
åtgärder som ska stödjas och specificeras 
belopp för var och en av de beståndsdelar 
som anges i punkt 1. I tillämpliga fall ska 
det totala belopp som reserveras för 
blandfinansieringsinsatser fastställas i 
arbetsprogrammen. Kommissionen får 
separat anta ett arbetsprogram för bistånd 
vid nödsituationer för att säkerställa att 
resurser finns snabbt tillgängliga.

Or. en
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Efter antagandet av ett sådant 
finansieringsbeslut som avses i punkt 3 får 
kommissionen ändra de program som 
genomförs genom delad förvaltning i 
enlighet med detta.

6. Efter antagandet av ett sådant 
arbetsprogram som avses i punkt 5 får 
kommissionen ändra de program som 
genomförs genom delad förvaltning i 
enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Dessa finansieringsbeslut kan vara 
årliga eller fleråriga och får omfatta en 
eller flera beståndsdelar i den tematiska 
delen.

7. Dessa arbetsprogram kan vara 
årliga eller fleråriga och får omfatta en 
eller flera beståndsdelar i den tematiska 
delen.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska säkerställa 
att de prioriteringar som fastställs i dess 
program är förenliga med och svarar mot 
unionens prioriteringar och utmaningar på 
säkerhetsområdet samt till fullo stämmer 
överens med unionens berörda regelverk 
och överenskomna unionsprioriteringar. 
När medlemsstaterna fastställer dessa 

1. Varje medlemsstat och 
kommissionen ska säkerställa att de 
prioriteringar som fastställs i programmen
är förenliga med och svarar mot unionens 
prioriteringar och utmaningar på 
säkerhetsområdet samt till fullo stämmer 
överens med unionens berörda regelverk 
och överenskomna unionsprioriteringar. 



PE630.441v01-00 30/43 PR\1168568SV.docx

SV

prioriteringar för sina program ska de 
säkerställa att de genomförandeåtgärder 
som avses i bilaga II verkligen beaktas i 
programmet.

När medlemsstaterna fastställer dessa 
prioriteringar för sina program ska de 
säkerställa att de genomförandeåtgärder 
som avses i artikel 3a verkligen beaktas i 
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får involvera 
unionens byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (Europol), Europeiska 
unionens byrå för utbildning av tjänstemän 
inom brottsbekämpning (Cepol) och 
Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) i 
övervaknings- och utvärderingsuppgifter 
som anges i avsnitt 5, särskilt i syfte att 
säkerställa att de åtgärder som genomförs 
med stöd från fonden är förenliga med 
unionens relevanta regelverk och 
överenskomna unionsprioriteringar.

3. Kommissionen får involvera 
unionens byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (Europol), Europeiska 
unionens byrå för utbildning av tjänstemän 
inom brottsbekämpning (Cepol), 
Europeiska byrån för den operativa 
förvaltningen av stora it-system inom 
området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-
LISA) och Europeiska centrumet för 
kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk (ECNN) i 
övervaknings- och utvärderingsuppgifter 
som anges i avsnitt 5, särskilt i syfte att 
säkerställa att de åtgärder som genomförs 
med stöd från fonden är förenliga med 
unionens relevanta regelverk och 
överenskomna unionsprioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Högst 15 % av tilldelningen till en 
medlemsstats program kan utnyttjas till 
förvärv av utrustning, transportmedel eller 

4. En lämplig del av den nationella
tilldelningen till en medlemsstats program 
kan utnyttjas till förvärv av utrustning, 
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uppförande av säkerhetsrelaterade 
faciliteter. Denna tröskel får överskridas 
endast i vederbörligen motiverade fall.

transportmedel eller uppförande av 
säkerhetsrelaterade faciliteter.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I nödvändiga fall ska programmet 
ändras så att de rekommendationer som 
avses i punkt 5 beaktas. Beroende på den 
ekonomiska effekten av justeringen, får det 
ändrade programmet godkännas av 
kommissionen.

6. I nödvändiga fall ska programmet 
ändras så att de rekommendationer som 
avses i punkt 5 och de framsteg som gjorts 
med att uppnå de delmål och mål enligt 
bedömningen i de årliga 
prestandarapporter som avses artikel 26.2 
a beaktas. Beroende på den ekonomiska 
effekten av justeringen, ska det ändrade 
programmet godkännas av kommissionen i 
enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 19 i förordning (EU) nr X 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser].

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Programplanering i den mening 
som avses i artikel 17.5 i förordning (EU) 
nr [förordningen om gemensamma 
bestämmelser] ska bygga på de 
insatsstyper som fastställs i tabell 1 i 
bilaga VI.

9. I enlighet med artikel 17 i 
förordning (EU) nr X [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska varje 
program för varje särskilt mål ange 
insatstyperna i enlighet med tabell 1 i 
bilaga VI och en vägledande fördelning av 
de anslagna medlen efter interventionstyp 
eller stödområde.
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Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om minst 10 % av den initiala 
tilldelningen till ett program som avses i 
artikel 10.1 a inte täcks genom 
mellanliggande betalningsansökningar som 
lämnats in i enlighet med artikel 85 i 
förordning (EU) nr [förordningen om 
gemensamma bestämmelser], ska den 
berörda medlemsstaten inte vara berättigad 
till det tilläggsanslag för programmet som 
avses i punkt 1.

2. Om minst 30 % av den initiala 
tilldelningen till ett program som avses i 
artikel 10.1 a inte täcks genom 
mellanliggande betalningsansökningar som 
lämnats in i enlighet med artikel 85 i 
förordning (EU) nr X [förordningen om 
gemensamma bestämmelser], ska den 
berörda medlemsstaten inte vara berättigad 
till det tilläggsanslag för programmet som 
avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fördelningen av medel från den 
tematiska delen från och med 2025 ska, i 
tillämpliga fall, beakta de framsteg som 
gjorts för att uppnå målen i den 
prestationsram som avses i artikel 12 i 
förordning (EU) nr [förordningen om 
gemensamma bestämmelser] och 
konstaterade brister i genomförandet.

3. Fördelningen av medel från den 
tematiska delen från och med 2025 ska 
beakta de framsteg som gjorts för att uppnå 
målen i den prestationsram som avses i 
artikel 12 i förordning (EU) nr X
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och konstaterade brister i 
genomförandet.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1



PR\1168568SV.docx 33/43 PE630.441v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Driftsstödet är en del av en 
medlemsstats anslag som kan utnyttjas som 
stöd till de myndigheter som är ansvariga 
för att utföra de uppgifter och tjänster som 
utgör offentliga tjänster för unionen.

1. Driftsstödet är en del av en 
medlemsstats anslag som kan utnyttjas som 
stöd till de myndigheter som är ansvariga 
för att utföra de uppgifter och tjänster som 
utgör offentliga tjänster för unionen, i den 
mån de bidrar till att säkerställa en hög 
säkerhetsnivå i unionen som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En medlemsstat får utnyttja högst 
10 % av det belopp som tilldelats genom 
denna fond till sitt program för att 
finansiera driftsstöd till de myndigheter 
som är ansvariga för att utföra de uppgifter 
och tjänster som utgör offentliga tjänster 
för unionen.

2. En medlemsstat får utnyttja högst 
20 % av det belopp som tilldelats genom 
denna fond till sitt program för att 
finansiera driftsstöd till de myndigheter 
som är ansvariga för att utföra de uppgifter 
och tjänster som utgör offentliga tjänster 
för unionen.

Or. en

Motivering

Många medlemsstater kommer att behöva använda ekonomiskt stöd från EU för driften av 
utrustning/it-system för att säkerställa anslutning till de europeiska it-systemen.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Driftsstödet ska koncentreras till 
särskilda uppgifter och tjänster i enlighet 
med bilaga VII.

5. Driftsstödet ska koncentreras till 
åtgärder i enlighet med bilaga VII.
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Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 19 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fonden får stödja åtgärder för tekniskt 
bistånd som genomförs på kommissionens 
initiativ eller vägnar. Dessa åtgärder får 
finansieras till 100 %.

Fonden får stödja åtgärder för tekniskt 
bistånd som genomförs på kommissionens 
initiativ eller vägnar. Dessa åtgärder, dvs. 
åtgärder för förberedelser, övervakning, 
kontroll, revision, utvärdering, 
kommunikation – inbegripet gemensam 
kommunikation om unionens politiska 
prioriteringar på området säkerhet –, 
synlighet och alla andra åtgärder för 
administrativt och tekniskt stöd som krävs 
för att genomföra denna förordning och, 
när så är lämpligt tillsammans med 
tredjeländer, får finansieras till 100 %.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska framhålla unionsfinansieringens 
ursprung och säkerställa dess synlighet (i 
synnerhet när de främjar åtgärderna och 
deras resultat) genom att tillhandahålla 
sammanhängande, verkningsfull och 
proportionell riktad information till olika 
målgrupper, däribland medierna och 
allmänheten.

1. Mottagarna av unionsfinansiering 
ska främja åtgärderna och deras resultat 
genom att tillhandahålla sammanhängande, 
verkningsfull och proportionell riktad 
information till olika relevanta 
målgrupper, däribland medierna och 
allmänheten. För att säkerställa 
unionsfinansieringens synlighet, ska 
mottagarna av unionsfinansiering 
hänvisa till dess ursprung när de 
informerar om åtgärden.

Or. en
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fonden ska tillhandahålla 
ekonomiskt stöd för att åtgärda brådskande 
och särskilda behov i händelse av en 
nödsituation till följd av en 
säkerhetsrelaterad incident eller ett nytt 
framväxande hot inom den här 
förordningens tillämpningsområde som har 
eller kan ha betydande skadlig inverkan på 
människors säkerhet i en eller flera 
medlemsstater.

1. Kommissionen får besluta att
tillhandahålla ekonomiskt stöd från fonden
för att åtgärda brådskande och särskilda 
behov i händelse av en nödsituation till 
följd av en säkerhetsrelaterad incident eller 
ett nytt framväxande hot inom den här 
förordningens tillämpningsområde som har 
eller kan ha betydande skadlig inverkan på 
människors säkerhet i en eller flera 
medlemsstater. I sådana fall ska den i god 
tid underrätta Europaparlamentet och 
rådet om detta.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att klargöra vem som fattar besluten. För att säkerställa öppenhet och 
insyn måste Europaparlamentet och rådet hållas underrättade.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om det är nödvändigt för att 
genomföra åtgärden, får bistånd vid 
nödsituationer täcka utgifter som 
uppkommit före den dag då 
bidragsansökan eller begäran om bistånd 
lämnades in, dock inte före den 1 januari 
2021.

Or. en
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Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En åtgärd som har fått ett bidrag 
genom fonden kan också erhålla ett bidrag 
från något annat unionsprogram, inbegripet 
fonder under gemensam förvaltning, 
förutsatt att bidragen inte täcker samma 
kostnader. Reglerna för varje bidragande 
unionsprogram ska tillämpas för dess 
respektive bidrag till åtgärden. Den 
kumulativa finansieringen får inte 
överstiga de totala stödberättigande 
kostnaderna för åtgärden, och stödet från 
de olika unionsprogrammen får beräknas 
proportionellt i enlighet med de dokument 
som anger villkoren för stödet.

1. En insats som har fått ett bidrag 
genom fonden kan också erhålla ett bidrag 
från något annat unionsprogram, inbegripet 
fonder under gemensam förvaltning, 
förutsatt att bidragen inte täcker samma 
kostnader. Reglerna för varje bidragande 
unionsprogram ska tillämpas för dess 
respektive bidrag till åtgärden. Den 
kumulativa finansieringen får inte 
överstiga de totala stödberättigande 
kostnaderna för insatsen, och stödet från 
de olika unionsprogrammen får beräknas 
proportionellt i enlighet med de dokument 
som anger villkoren för stödet.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som certifierats med en 
spetskompetensstämpel, eller som 
uppfyller de kumulativa, jämförbara 
villkoren att

Insatser som certifierats med en 
spetskompetensstämpel, eller som 
uppfyller de kumulativa, jämförbara 
villkoren att

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

får ta emot stöd från Europeiska regionala får ta emot stöd från Europeiska regionala 
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utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
socialfonden+ eller Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
i enlighet med artikel 67.5 i förordning 
(EU) X [förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och artikel [8] i förordning 
(EU) X [finansiering, förvaltning och 
övervakning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken], förutsatt att 
åtgärderna är förenliga med målen för 
programmet i fråga. Bestämmelserna för 
den fond som ger stöd ska tillämpas.

utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
socialfonden+ eller Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
i enlighet med artikel 67.5 i förordning 
(EU) X [förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och artikel [8] i förordning 
(EU) X [finansiering, förvaltning och 
övervakning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken], förutsatt att insatserna
är förenliga med målen för programmet i 
fråga. Bestämmelserna för den fond som 
ger stöd ska tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska varje år 
överlämna en sammanfattning av de 
årliga prestationsrapporterna till 
Europaparlamentet och rådet. Den 
fullständiga texten till de årliga 
prestationsrapporterna ska på begäran 
göras tillgänglig för Europaparlamentet 
och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 12, 15, 24 och 
27 ska tilldelas kommissionen till och med 
den 31 december 2028.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 8, 12, 15, 24 
och 27 ska tilldelas kommissionen till och 
med den 31 december 2028.
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Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europaparlamentet eller rådet får 
när som helst återkalla den delegering av 
befogenheter som avses i artiklarna 12, 15, 
24 och 27. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

3. Europaparlamentet eller rådet får 
när som helst återkalla den delegering av 
befogenheter som avses i artiklarna 8, 12, 
15, 24 och 27. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 12, 15, 24 och 27 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
göra några invändningar. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8, 12, 15, 24 och 27 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
göra några invändningar. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.
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Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommittén inte avger något 
yttrande, ska kommissionen inte anta 
utkastet till genomförandeakt. Detta ska 
inte tillämpas på den genomförandeakt 
som avses i artikel 26.4.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Bilaga III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som kommer att få stöd genom 
fonden i enlighet med artikel 4

Exempel på stödberättigande åtgärder som 
kommer att få stöd genom fonden i 
enlighet med artikel 4

Or. en
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Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Bilaga III – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd från fonden för inre säkerhet får 
inriktas bland annat på följande typer av 
åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Bilaga III – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– It-system och nät som bidrar till att
målen med föreliggande förordning
uppnås samt till utbildning i användningen 
av sådana system, testning och förbättring 
av interoperabiliteten och datakvaliteten i 
sådana system.

– Inrättande av it-system och nät 
som bidrar till uppnåendet av målen med 
denna förordning samt till utbildning i 
användningen av sådana system, testning 
och förbättring av interoperabiliteten och 
datakvaliteten i sådana system.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilaga IV – punktsats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Projekt som syftar till att förebygga 
och bekämpa radikalisering.

– Projekt som syftar till att förebygga 
och bekämpa radikalisering, särskilt 
åtgärder för att förebygga radikalisering i 
fängelser och projekt som tillhandahåller 
särskild utbildning för brottsbekämpande 
myndigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Bilaga IV – punktsats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Projekt som syftar till att bekämpa 
it-brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Bilaga IV – punktsats 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Projekt som syftar till att bekämpa 
strukturer för organiserad brottslighet 
som är särskilt farliga enligt Empact.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga V – del 2 – led 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värdet av narkotikabeslag som genomförts 
med hjälp av gränsöverskridande 
samarbete mellan brottsbekämpande organ.

Värdet av narkotikabeslag som genomförts 
med hjälp av gränsöverskridande 
samarbete mellan brottsbekämpande organ
och med stöd av fonden.

Or. en
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Bilaga VI – tabell 1 – Koder för insatsområde – rad 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10a OC – Penningtvätt

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Bilaga VI – tabell 1 – Koder för insatsområde – rad 24a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

24a CC – Spridning av bilder på barn som utsätts för övergrepp och av 
barnpornografi

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Bilaga VIII – del 1 – led 1 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) antalet sökningar i Ecris-TCN-
systemet.

Or. en
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Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Bilaga VIII – del 1 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Datakälla: Europol, EU-LISA, rådet, 
medlemsstaterna

Datakälla: Europol, eu-LISA, 
medlemsstaterna

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Bilaga VIII – del 1 – led 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antalet aktiva användare av verktyg, 
system och databaser på EU-nivå och, i 
förekommande fall, nationell nivå för 
utbyte av säkerhetsrelaterad information 
som adderas med stöd från fonden, jämfört 
med det totala antalet användare.

Antalet användare av verktyg, system och 
databaser på EU-nivå och, i förekommande 
fall, nationell nivå för utbyte av 
säkerhetsrelaterad information som adderas 
med stöd från fonden, jämfört med det 
totala antalet berättigade användare.

Or. en

Motivering

För att indikatorn ska vara meningsfull bör den mäta antalet ytterligare användare jämfört 
med det antalet användare (antingen alla aktiva eller berättigade).
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