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BILAGA I
Kriterier för tilldelning av medel till de program som omfattas av delad förvaltning
De medel som avses i artikel 10 ska tilldelas medlemsstaterna enligt följande:
(1)

I början av programperioden kommer varje medlemsstat att erhålla en
engångstilldelning i form av ett fast belopp på 5 000 000 EUR för att säkerställa en
kritisk massa för varje program och för att täcka behov som inte direkt uttrycks i
nedan angivna kriterier.

(2)

Återstoden kommer att fördelas enligt följande kriterier:
(a)

45 % i omvänd proportion till deras bruttonationalprodukt (köpkraft per
invånare).

(b)

40 % i proportion till befolkningsstorleken.

(c)

15 % i proportion till territoriets storlek.

Det initiala anslaget ska grunda sig på de senaste statistiska data från kommissionen
(Eurostat) som omfattar närmast föregående kalenderår. För halvtidsöversynen ska
referensuppgifterna vara de senaste statistiska årsdata från kommissionen (Eurostat) som
omfattar det föregående kalenderåret och finns tillgängliga vid tidpunkten för
halvtidsöversynen 2024.
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BILAGA II
Genomförandeåtgärder
Fonden ska bidra till de särskilda mål som anges i artikel 3.2 a genom inriktning på följande
genomförandeåtgärder:
(a)

Säkerställa en enhetlig tillämpning av unionens regelverk om
informationsutbyte som stödjer säkerheten, 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 itsystem och kommunikationsnät, inbegripet 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, för att säkerställa att dessa
matas med data av hög kvalitet

(d)

Om nödvändigt, stödja berörda nationella åtgärder för att uppnå de särskilda
mål som anges i artikel 3.2 a.

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 falla 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 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 unionscentra.

(c)

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

Fonden ska bidra till de särskilda mål som anges i artikel 3.2 c genom inriktning på följande
genomförandeåtgärder:
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(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 centra för
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spetskompetens, utarbetande av gemensamma riskbedömningar
gemensamma operativa stödcentra för gemensamt utförda insatser.

SV

eller

(c)

Främja och utveckla åtgärder, skydd, mekanismer och bästa praxis för tidig
identifieringen, skyddet av och stödet till vittnen, visselblåsare och brottsoffer
samt utveckla partnerskap mellan myndigheter och andra relevanta aktörer för
att uppnå detta resultat.

(d)

Förvärva relevant utrustning och att inrätta eller uppgradera specialiserade
utbildningsfaciliteter och annan central säkerhetsrelevant infrastruktur för att
stärka beredskap och motståndskraft, offentlig medvetenhet och lämpliga
reaktionerna på säkerhetshot.
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BILAGA III
Åtgärder som kommer att få stöd genom fonden i enlighet med artikel 4
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•

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.

•

Övervakning av genomförandet av unionslagstiftningen och unionens strategiska mål
på informationssystemens område i medlemsstaterna.

•

Empactåtgärder för att möjliggöra eller underlätta genomförandet av EU:s
policycykel,

•

Åtgärder till stöd för en effektiv och samordnad krisrespons som kopplar samman
befintlig sektorspecifik kapacitet, sakkunskap och situationsmedvetenhetscentralerna,
bland annat dem som rör hälsa, civilskydd och terrorism.

•

Åtgärder för utveckling av innovativa metoder eller nya tekniker, vilka har
förutsättningar att kunna överföras till andra medlemsstater, särskilt projekt som
syftar till att testa och validera forskningsprojekt.

•

Stöd till tematiska eller gränsöverskridande nätverk av specialiserade nationella
enheter för att förbättra det ömsesidiga förtroendet, utbytet och spridning av paktiska
kunskaper, information, erfarenheter och bästa praxis, sammanslagning av resurser
och sakkunskap i gemensamma kompetensenheter.

•

Utbildning och fortbildning av personal och experter vid behöriga brottsbekämpande
och rättsliga myndigheter och administrativa organ, med beaktande av de operativa
behoven och riskanalyser, med utgångspunkt i det europeiska utbildningsprogrammet
för tjänstemän inom brottsbekämpningen och i samarbete med Cepol och, i
tillämpliga fall, det europeiska nätverket för rättslig utbildning.

•

Samarbete med den privata sektorn för att skapa förtroende och förbättra
samordning, beredskapsplanering samt utbyte och spridning av information och bästa
praxis mellan offentliga och privata aktörer som skyddar offentliga platser och kritisk
infrastruktur.

•

Åtgärder som ger lokalsamhällen befogenhet att utarbeta lokala lösningar och
förebyggande
strategier
samt
medvetandehöjande
åtgärder
och
kommunikationsåtgärder bland berörda parter och allmänheten om unionens
säkerhetsstrategier.

•

Utrustning, transportmedel, kommunikationssystem och viktiga säkerhetsrelaterade
faciliteter.

•

Kostnader för personal som deltar i de åtgärder som stöds genom fonden eller
åtgärder som kräver deltagande av personal av tekniska eller säkerhetsrelaterade skäl.
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BILAGA IV
Åtgärder som berättigar till en högre samfinansieringssats i enlighet med artiklarna
11.2 och 12.6
•

Projekt som syftar till att förebygga och bekämpa radikalisering.

•

Projekt som syftar till att förbättra driftskompatibiliteten i it-system och
kommunikationsnät 1.

1
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I enlighet med kommissionens meddelande om starkare och smartare informationssystem för gränser
och säkerhet, COM(2016) 205.
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BILAGA V
Centrala prestationsindikatorer som avses i artikel 24.1
Specifikt mål nr 1
(1)

Förbättra informationsutbytet:

Utnyttjande av EU:s mekanismer för informationsutbyte.
Datakälla: Europol, EU-LISA, rådet, medlemsstaterna

Specifikt mål nr 2
(1)

Öka det operativa samarbetet

Antal gemensamma operativa insatser med stöd från fonden.
Datakälla: Europol, Eurojust och medlemsstaterna

(2)

Det uppskattade värdet av frysta tillgångar, det beräknade värdet av tillgångar som
förverkats med hjälp av fonden.
Datakälla: Medlemsstater

(3)

Värdet av narkotikabeslag som genomförts med hjälp av gränsöverskridande
samarbete mellan brottsbekämpande organ.
Datakälla: Medlemsstater, mottagare av åtgärdsbidrag från unionen

(4)

Antal rekommendationer från Schengenutvärderingar med finansiella konsekvenser
på säkerhetsområdet som åtgärdats med stöd från fonden, jämfört med det totala
antalet rekommendationer med finansiella konsekvenser på säkerhetsområdet.
Datakälla: Medlemsstater

Specifikt mål nr 3
(5)

Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet

Antalet brottsbekämpande tjänstemän som genomgått utbildning, övningar, program
för ömsesidigt lärande eller särskilda utbytesprogram på områden med anknytning
till gränsöverskridande frågor som genomförts med stöd från fonden.
Datakälla: Medlemsstater

(6)

Antalet kritiska infrastrukturanläggningar och offentliga platser som fått förbättrat
skydd mot incidenter med hjälp av fonden.
Datakälla: Medlemsstater

(7)

Antalet initiativ för att förebygga radikalisering som leder till våldsam extremism.
Datakälla: Nätverket för kunskapsspridning om radikalisering
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BILAGA VI
Insatsstyper
TABELL 1: KODER FÖR INSATSOMRÅDE
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1

TER-Insatser mot finansiering av terrorism

2

TER-Förebyggande och motverkande av radikalisering

3

TER-Skydd och motståndskraft i fråga om offentliga platser och andra mjuka
mål

4

TER-Skydd och motståndskraft i fråga om kritisk infrastruktur

5

TER-Kemiskt biologiskt radioaktivt nukleärt

6

TER-Sprängämnen

7

TER-Krishantering

8

TER-Övrigt

9

OC-Korruption

10

OC-Ekonomisk brottslighet

11

OC-Narkotika

12

OC-Smuggling av skjutvapen

13

OC-Människohandel

14

OC-Smuggling av migranter

15

OC-Miljöbrott

16

OC-Organiserade egendomsbrott

17

OC-Övrigt

18

CC-It-brottslighet – Övrigt

19

CC-It-brottslighet – Förebyggande

20

CC-It-brottslighet – Underlätta utredningar

21

CC-It-brottslighet – Stöd till offer

22

CC-Sexuellt utnyttjande av barn – Förebyggande

23

CC-Sexuellt utnyttjande av barn – Underlätta utredningar

24

CC-Sexuellt utnyttjande av barn – Stöd till offer

25

CC-Sexuellt utnyttjande av barn – Övrigt

26

CC-Övrigt

27

GEN-Informationsutbyte

28

GEN-Polisiärt samarbete eller mellan myndigheter (tull, gränsbevakning,
underrättelsetjänster)
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29

GEN-Forensiskt arbete

30

GEN-Stöd till offer

31

GEN-Driftsstöd

32

TA-Tekniskt bistånd – information och kommunikation

33

TA-Tekniskt bistånd – förberedelse, genomförande, övervakning och kontroll

34

TA-Tekniskt bistånd – utvärdering och studier, datainsamling

35

TA-Tekniskt bistånd – kapacitetsuppbyggnad
TABELL 2: KODER FÖR ÅTGÄRDSTYP

1

It-system, interoperabilitet, kvalitet, kommunikationssystem (utom utrustning)

2

Nätverk, kompetensenheter, samarbetsstrukturer, gemensamma åtgärder och
insatser

3

Gemensamma utredningsgrupper och andra gemensamma insatser

4

Utplacering av experter

5

Fortbildning

6

Utbyte av bästa praxis, arbetsseminarier, konferenser,
informationskampanjer och kommunikationsåtgärder

7

Studier, pilotprojekt, riskbedömningar

8

Utrustning (ingår i beräkningen av taket på 15 %)

9

Transportmedel (ingår i beräkningen av taket på 15 %)

10

Byggnader och faciliteter (i beräkningen av taket på 15 %)

11

Spridning eller annan uppföljning av forskningsprojekt

evenemang,

TABELL 3: KODER FÖR GENOMFÖRANDEMODELL
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1

Samarbete med tredjeländer

2

Åtgärder i tredjeländer

3

Genomförande av rekommendationerna från Schengenutvärderingen på
området för polissamarbete

4

Särskilda åtgärder (inte kända på programplaneringsstadiet)

5

Bistånd i nödsituationer (inte kända på programplaneringsstadiet)

6

Åtgärder som förtecknas i bilaga IV
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BILAGA VII
Åtgärder som berättigar till driftsstöd
Inom det särskilda målet bättre informationsutbyte ska driftsstöd inom programmen omfatta
följande:
•

Underhåll och användarstöd i unionen och i tillämpliga fall nationella it-system som
bidrar till uppfyllelsen av målen i denna förordning.

•

Personalkostnader som är nödvändiga för att uppnå målen i denna förordning.

Inom det särskilda målet ökat operativt samarbete ska driftsstöd inom programmen omfatta
följande:
•

Underhåll av teknisk utrustning och transportmedel som används för åtgärder på
området förebyggande, upptäckt och utredning av grov och organiserad brottslighet
med en gränsöverskridande dimension.

•

Personalkostnader som är nödvändiga för att uppnå målen i denna förordning.

Inom det särskilda målet förstärkt kapacitet att förebygga och bekämpa brottslighet ska
driftsstöd inom ramen för de nationella programmen omfatta följande:
•

Underhåll av teknisk utrustning och transportmedel som används för åtgärder på
området förebyggande, upptäckt och utredning av grov och organiserad brottslighet
med en gränsöverskridande dimension.

•

Personalkostnader som är nödvändiga för att uppnå målen i denna förordning.

Åtgärder som inte är stödberättigande enligt artikel 4.3 ska inte omfattas.
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BILAGA VIII
Output- och resultatindikatorer som avses i artikel 24.3
Specifikt mål nr 1
(1)

Förbättra informationsutbytet:

Utnyttjande av EU:s mekanismer för informationsutbyte, som mäts genom:
(a)

antalet sökningar i Schengens informationssystem,

(b)

antalet sökningar i systemet för gränsöverskridande utbyte av forensiska
uppgifter (DNA, fingeravtryck, nummerplåtar) mellan medlemsstaterna
(Prümsystemet för automatiserat utbyte av uppgifter),

(c)

antalet meddelanden som utbytts genom Europols nätapplikation för säkert
informationsutbyte,

(d)

antalet sökningar i Europols informationssystem (EIS),

(e)

det totala antalet passagerare vars PNR-uppgifter samlats in och utbytts.

Datakälla: Europol, EU-LISA, rådet, medlemsstaterna
(2)

Antalet nya anslutningar mellan säkerhetsrelaterade databaser som görs med stöd
från fonden:
(a)

med EU:s och, i tillämpliga fall, internationella databaser,

(b)

inom medlemsstaten,

(c)

med en eller flera andra medlemsstater,

(d)

med ett eller flera tredjeländer.

Datakälla: Medlemsstater
(3)

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.
Datakälla: Medlemsstater

Specifikt mål nr 2
(4)

Öka det operativa samarbetet

Antalet gemensamma operativa åtgärder som fått stöd från fonden, inbegripet
deltagande
medlemsstater
och
myndigheter,
fördelade
per
område
(terrorismbekämpning, organiserad brottslighet, organiserad brottslighet, itbrottslighet och övrigt):
(a)

antalet gemensamma utredningsgrupper,

(b)

antalet operativa projekt inom Europeiska sektorsövergripande plattformen mot
brottshot,

(c)

andra gemensamma operativa åtgärder.

Datakälla: Europol, Eurojust och medlemsstaterna
(5)

Deltagande i transnationella nätverk som verkar med stöd från fonden
Datakälla: Medlemsstater, unionsåtgärder eller mottagare av miljölednings- och
miljöredovisningsbidrag (Emas)
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(6)

Det uppskattade värdet av frysta tillgångar, det beräknade värdet av tillgångar som
förverkats med hjälp av fonden.
Datakälla: Medlemsstater

(7)

Värdet av narkotikabeslag som genomförts med hjälp av gränsöverskridande
samarbete mellan brottsbekämpande organ.
Datakälla: Medlemsstater, mottagare av åtgärdsbidrag från unionen

(8)

Mängden resultat av befintliga transnationella nätverk som bildas med hjälp av
fonden, till exempel handböcker om bästa praxis, seminarier och gemensamma
övningar.
Datakälla: Mottagare av åtgärdsbidrag från unionen

(9)

Antal rekommendationer från Schengenutvärderingar med finansiella konsekvenser
på säkerhetsområdet som åtgärdats med stöd från fonden, jämfört med det totala
antalet rekommendationer med finansiella konsekvenser på säkerhetsområdet.
Datakälla: Medlemsstater

Specifikt mål nr 3
(10)

Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet

Antalet brottsbekämpande tjänstemän som genomgått utbildning, övningar, program
för ömsesidigt lärande eller särskilda utbytesprogram på områden med anknytning
till gränsöverskridande frågor som genomförts med stöd från fonden, fördelade på
följande områden:
(a)

terrorismbekämpning,

(b)

organiserad brottslighet,

(c)

it-brottslighet,

(d)

andra områden med operativt samarbete.

Datakälla: Medlemsstater
(11)

Antal handböcker om bästa praxis och utredningsmetoder, standardrutiner och andra
resurser som utarbetats med stöd från fonden till följd av samverkan mellan olika
organisationer i hela EU.
Datakälla: Medlemsstater, unionsåtgärder eller mottagare av miljölednings- och
miljöredovisningsbidrag (Emas)

(12)

Antalet brottsoffer som fått stöd från fonden, fördelat på typ av brott
(människohandel, människosmuggling, terrorism, grov och organiserad brottslighet,
it-brottslighet och sexuellt utnyttjande av barn).
Datakälla: Medlemsstater

(13)

Antalet kritiska infrastrukturanläggningar och offentliga platser som fått förbättrat
skydd mot incidenter med hjälp av fonden.
Datakälla: Medlemsstater

(14)
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Antalet initiativ för att förebygga radikalisering som leder till våldsam extremism:
(a)

antalet träffar på webbplatsen tillhörande nätverket för kunskapsspridning om
radikalisering,

(b)

antalet deltagare i nätverket, fördelat på typ av expert,
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(c)

antal studiebesök, fortbildningsarrangemang, arbetsseminarier och avslutade
rådgivningsomgångar i medlemsstaterna, i nära samarbete med de nationella
myndigheterna, fördelat på mottagare (brottsbekämpande myndigheter, övriga
myndigheter).

Datakälla: Nätverket för kunskapsspridning om radikalisering
(15)

Antal inrättade partnerskap med hjälp av fonden som bidra till bättre stöd för vittnen,
uppgiftslämnare och brottsoffer:
(a)

med den privata sektorn,

(b)

med det civila samhället.

Datakälla: Medlemsstater, unionsåtgärder eller mottagare av miljölednings- och
miljöredovisningsbidrag (Emas)
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