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INLEDNING

Under femtio år har Europeiska unionen, dess institutioner och medlemsstater främjat och stått för 

frihet och säkerhet. Europa garanterar respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och 

solidaritet. Som européer har vi rätt att leva, arbeta och studera i andra europeiska länder än vårt 

eget land. Avskaffandet av kontrollerna vid de inre gränserna inom Schengenområdet var ett 

särskilt stort steg framåt för Europa. Dessutom har tekniska framsteg revolutionerat formerna och 

hastigheten för kommunikationerna, med resultatet att inte bara gränserna utan även vår samhällen 

har öppnats. Genom enhet i mångfald fortsätter detta fria och välmående Europa att underlätta och 

berika människors liv.

För Europeiska unionens medborgare är säkerhet en av de främsta prioriteringarna.

EU:s fleråriga arbetsprogram har redan utgjort en pragmatisk bas för att förstärka det operativa 

samarbetet, men nu krävs ett större samförstånd om den vision, de värden och de mål som 

EU:s inre säkerhet bygger på.
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De viktigaste riskerna och hoten i samband med brott som Europa står inför idag, t. ex. terrorism,

grov och organiserad brottslighet, olaglig narkotikahandel, it-brottslighet, människohandel, 

sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi, ekonomisk brottslighet och korruption, olaglig 

vapenhandel och gränsöverskridande brottslighet, anpassar sig oerhört snabbt till förändringar 

inom vetenskap och teknik i sina försök att olagligt utnyttja och undergräva välfärden i våra öppna 

samhällen och deras värderingar.

EU:s strategi för den inre säkerheten ska reagera på detta, även om syftet med denna strategi i sig 

själv inte är att skapa någon ny behörighet, utan att integrera befintliga strategier och 

konceptbaserade tillvägagångssätt och utgöra ett erkännande av Stockholmsprogrammet. Den ger 

uttryck för ett kraftfullt åtagande att fortsätta framstegen på området med frihet, säkerhet och 

rättvisa genom en europeisk säkerhetsmodell som bemöter följande utmaningar: skydd av 

rättigheter och friheter, förbättrat samarbete och solidaritet mellan medlemsstaterna, hantering av 

orsakerna till otrygghet och inte bara dess följder, prioritet åt förebyggande och föregripande 

arbete, deltagande av alla sektorer (politiska, ekonomiska, sociala, osv.) med en roll att spela när

det gäller skydd av allmänheten, kommunikation av säkerhetsriktlinjer till medborgarna och 

slutligen ett erkännande av det ömsesidiga beroendet mellan inre och yttre säkerhet när man skapar 

en "övergripande" säkerhetsstrategi med tredjeländer.

Det är alltså av avgörande betydelse att själva strategin för den inre säkerheten kan anpassas, både 

till medborgarnas behov och till utmaningarna i det dynamiska och globala tjugoförsta 

århundradet.

Begreppet inre säkerhet avser ett vitt och övergripande begrepp som omfattar flera sektorer för att 

ta itu med dessa stora hot och även andra hot som direkt påverkar medborgarnas liv, säkerhet och 

välbefinnande, däribland naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor, t. ex. 

skogsbränder, jordbävningar, översvämningar och stormar.

Samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter och gränsmyndigheter, rättsliga myndigheter 

och andra organ t. ex. inom sektorerna för hälsa, socialskydd och civilskydd är av avgörande 

betydelse. EU:s strategi för den inre säkerheten måste utnyttja de potentiella synergieffekter som 

finns på områdena för samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter, integrerad förvaltning av 

gränserna och straffrättsliga system. Dessa verksamhetsområden inom det europeiska området för 

frihet, säkerhet och rättvisa är oskiljaktiga: i strategin för den inre säkerheten bör man se till att de 

kompletterar och förstärker varandra.



5842/2/10 REV 2 tf/TF/mfo 3
DG H 3A SV

Europa måste befästa en säkerhetsmodell som är grundad på unionens gemensamma principer och 

värderingar: respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, rättsstatsprincipen, 

demokrati, dialog, tolerans, insyn och solidaritet.

Kvaliteten på vår demokrati och allmänhetens förtroende för unionen kommer i stor utsträckning 

att vara beroende av vår förmåga att garantera säkerhet och stabilitet i Europa och att arbeta 

tillsammans med våra grannar och partner för att ta itu med de grundläggande orsakerna till de 

inre säkerhetsproblem som EU står inför.

Strategin för den inre säkerheten har antagits för att hjälpa Europa att gå vidare, genom att föra 

samman befintlig verksamhet och fastställa principer och riktlinjer för framtida insatser. Den har 

utformats för att förebygga brott och öka kapaciteten att i tid vidta lämpliga åtgärder mot 

naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan genom en effektiv utveckling och 

förvaltning av lämpliga instrument,

1. SKYDD AV EUROPAS BEFOLKNING I ETT GLOBALT SAMHÄLLE

Europeiska unionen (EU) består i det tjugoförsta århundradet av 500 miljoner människor i de 

tjugosju länder som utgör unionen. Ekonomisk tillväxt, tillsammans med de möjligheter som 

erbjuds genom ett fritt och demokratiskt samhälle som bygger på rättsstatsprincipen, skapar 

välstånd bland Europas medborgare – men med sådana möjligheter följer även risker, eftersom 

terrorister och andra slag av brottslingar försöker missbruka dessa friheter för destruktiva och 

illasinnade ändamål. Dessutom ökar människornas ökade rörlighet vårt gemensamma ansvar för 

skyddet av de friheter som alla medborgare i unionen aktar.

Säkerheten har därför blivit en viktig faktor för att säkerställa en hög livskvalitet i det europeiska 

samhället och för att skydda vår kritiska infrastruktur genom förebyggande arbete och i hanteringen 

av gemensamma hot.
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Det finns ingen "nollrisk" men det oaktat måste unionen skapa trygga förhållanden där människorna 

i Europa känner sig skyddade. Vidare måste det införas nödvändiga mekanismer för att upprätthålla 

höga säkerhetsnivåer, inte bara inom EU:s territorium, utan även så långt möjligt när medborgare 

reser till tredjeländer eller befinner sig i virtuella miljöer som Internet.

I detta sammanhang innebär EU:s inre säkerhet skydd av människor och värderingarna frihet och 

demokrati, så att var och en kan njuta av sitt dagliga liv utan fruktan. Strategin återspeglar även 

Europas gemensamma syn på dagens utmaningar och vår beslutsamhet att visa upp en enad front 

mot dessa hot, i förekommande fall, med strategier som utnyttjar EU:s mervärde. Lissabonfördraget 

och Stockholmsprogrammet gör det möjligt för EU att ta ambitiösa och samordnade steg för att 

utveckla Europa som ett område med rättvisa, frihet och säkerhet. Mot denna bakgrund fastställs 

följande i denna strategi:

· De gemensamma hot och utmaningar vi står 

inför, vilka gör det allt viktigare för 

EU:s medlemsstater och institutioner att arbeta 

tillsammans för att hantera nya utmaningar som 

överstiger vår nationella, bilaterala eller regionala 

kapacitet.

· EU:s gemensamma politik för inre säkerhet - och de principer som denna bygger på - på 

ett övergripande och öppet sätt.

· En europeisk säkerhetsmodell som består av gemensamma verktyg och ett åtagande för ett 

ömsesidigt förstärkt förhållande mellan säkerhet, frihet och privatliv; samarbete och 

solidaritet mellan medlemsstaterna; deltagande av alla EU-institutioner; hantering av 

orsakerna till otrygghet och inte bara dess följder, förstärkt förebyggande och föregripande 

arbete, deltagande av alla sektorer (politiska, ekonomiska och sociala) i den utsträckning som 

de har en roll att spela när det gäller skydd av allmänheten samt ett ökat ömsesidigt beroende 

mellan inre och yttre säkerhet.

· Tillsammans är vi effektivare och 
står bättre rustade inför de hot som 
vi står inför

· En internationell säkerhetsstrategi 
som återspeglar de värderingar och 
prioriteringar vi alla delar

· Insatser som återspeglar både 
allmän säkerhet och individens 
rättigheter
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GEMENSAMMA HOT: viktiga utmaningar för EU:s inre säkerhet

Brottsligheten utnyttjar de möjligheter som ett globaliserat samhälle erbjuder, t.ex. 

höghastighetskommunikation, stor rörlighet och finansiella transaktioner i realtid. Det finns även 

företeelser som har en gränsöverskridande inverkan på trygghet och säkerhet inom EU. Ett antal 

betydande gemensamma hot kan därför identifieras:

· Terrorism i alla dess former saknar totalt 

respekt för mänskligt liv och demokratiska 

värderingar. Dess globala omfattning, dess 

förödande konsekvenser, dess förmåga att 

rekrytera genom radikalisering och 

spridning av propaganda över Internet och 

de olika sätt den finansieras genom gör 

terrorismen till ett betydande och ständigt 

föränderligt hot mot vår säkerhet.

· Grov och organiserad brottslighet får allt större 

betydelse. Den verkar uppträda överallt där den i 

sina olika former kan få så stor ekonomisk 

vinning som möjligt till lägsta risk, oavsett 

gränser. Olaglig narkotikahandel, ekonomisk 

brottslighet, människohandel, 

människosmuggling, olaglig vapenhandel, 

sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi, våldsbrott, penningtvätt och 

dokumentförfalskning är bara några av de former som den organiserade och grova

brottsligheten tar sig uttryck i inom EU. Dessutom utgör korruption ett hot mot grunderna i 

det demokratiska systemet och rättsstatsprincipen.

· År 2007 arresterades 26 personer tack vare 
Eurojust i Italien, Frankrike, Rumänien, 
Portugal och Storbritannien i en internationell 
antiterroristinsats. Organisationen planerade 
attacker i Italien, Afghanistan, Irak och 
arabiska länder.
Källa: Eurojusts årsrapport 2007, s. 34-35.

· År 2008 arresterades 1009 personer i tretton 
länder genom insatser på nationell, regional 
nivå och på EU-nivå, anklagade för terrorism.
Källa: Europols TE-SAT-rapport 2009, s. 6.

• I februari 2008 arresterades 
100 personer och fyrtioåtta fall av 
husrannsakan genomfördes under 
operation Pipas (mot en 
organisation som utförde
kreditkortsbedrägerier) i en 
gemensam utredning i elva länder 
som samordnades av Europol.
Källa: Europols årsrapport 2008, 
s. 24.
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· It-brottslighet står för ett globalt, tekniskt, gränsöverskridande och anonymt hot mot våra 

informationssystem och ställer därför de brottsbekämpande organen inför många ytterligare 

utmaningar.

· Gränsöverskridande brottslighet som småbrottslighet eller egendomsbrott utförs ofta av 

ligor, den har en betydande inverkan på människors dagliga liv i Europa.

· Våldet i sig, t. ex. ungdomsvåld eller våld som utförs av huliganer vid idrottsevenemang, ökar 

den skada som redan förorsakas av brott och kan skada vårt samhälle i betydande grad.

· Naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan, t.ex. skogsbränder, 

jordbävningar, översvämningar och stormar, torka, energibrist och större IKT-haverier utgör 

utmaningar för säkerhet och trygghet. I dagens läge utgör olika system för civilskydd en 

väsentlig del av alla moderna och avancerade säkerhetssystem.

· Det finns ett antal andra vanligt förekommande företeelser som ger upphov till oro och utgör 

hot mot säkerhet och trygghet för människor i hela Europa, till exempel vägtrafikolyckor 

som skördar tiotusentals europeiska medborgares liv varje år.
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SVARET PÅ DESSA UTMANINGAR

För att hantera dessa företeelser har EU:s medlemsstater 

sin egen nationella politik och strategi för säkerhet, och 

bilaterala, multilaterala och regionala samarbetsformer har 

växt fram mellan medlemsstaterna för som ett svar på de 

kriminellas förflyttningar mellan angränsande länder.

Eftersom det inte räcker med dessa insatser för att 

förhindra och bekämpa sådana kriminella grupper och 

deras verksamhet, som sträcker sig långt bortom våra 

gränser, blir det allt nödvändigare med ett gemensamt 

synsätt i hela EU.

Medlemsstaterna måste hela tiden sträva efter att ta fram instrument 

för att inte nationella gränser, olika lagstiftning, skilda språk och 

arbetsmetoder inte hindrar framstegen när det gäller att bekämpa 

gränsöverskridande brottslighet.

EU har på senare år gjort påtagliga framsteg på området. Till 

exempel har brottsbekämpningen och det rättsliga samarbetet ökat, 

vilket har varit viktigt sedan kontrollerna vid de inre gränserna 

avskaffades och människor kan röra sig fritt inom 

Schengenområdet.

Ett flertal instrument har utvecklats för att underlätta samarbetet. Bland de viktigaste av dessa kan 

följande nämnas:

· Analys av framtida lägen och scenarier: att förutse hoten. Europol utarbetar i likhet med 

andra EU-byråer hotbedömningar.

Gemensamma polis- och tullcentrum 
som Luxemburgs Centre de Coopération 
Policière et Douanière, som stöder 
effektivt samarbete mellan polis-, 
gendarmeri- och tullmyndigheterna i 
Belgien, Tyskland, Luxemburg och 
Frankrike.

Salzburgforumet, som består av 
inrikesministrarna från Österrike, 
Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Polen, 
Slovakien, Slovenien och Rumänien, som 
samlas för att diskutera gemensamma 
säkerhetsfrågor. Baltic Sea Task Force 
som även omfattar länder utanför EU
och inrättades för att bekämpa 
organiserad brottslighet i 
Östersjöområdet.

I juli 2009 avslöjade bulgariska 
och spanska åklagar- och 
polismyndigheter med hjälp av 
en gemensam utredningsgrupp, 
där Eurojust och Europol 
ingick, en brottsorganisation 
med 17 medlemmar, som gjort 
sig skyldig till euroförfalskning 
till ett nominellt värde 
motsvarande mer än 
16 miljoner euro med spridning 
i hela EU.

Källa: Pressmeddelande från 
Eurojust den 3 juli 2009
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· Lämplig reaktion: planering, programplanering och hantering av följderna.

Arbetsprogram har utformats som ger oss möjlighet att hantera hot mot medborgarna och 

medborgarnas oro på ett metodiskt sätt. Strategier och särskilda arbetsplaner har även 

utformats för terrorismbekämpning, narkotikasmuggling, människosmuggling, organiserad 

brottslighet och civilskydd. Genom gemenskapens civilskyddsmekanism samordnas dessutom 

medlemsstaternas åtgärder vid naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan.

· Effektivitet på fältet: byråernas, institutionernas och organens arbete. Specifikt för EU 

har det skapats flera byråer, bland annat Europol, vars huvudsyfte är att samla in och utväxla 

information och att underlätta samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna i deras 

kamp mot organiserad brottslighet och terrorism, Eurojust, som är drivande inom 

samordningen och gör de rättsliga myndigheterna effektivare, samt Frontex, som leder det 

operativa samarbetet vid de yttre gränserna. EU har även inrättat funktionen som samordnare 

av kampen mot terrorism. Även andra organ och nätverk har inrättats på områdena för 

utbildning, narkotika, förebyggande av brottslighet, korruption och straffrättsligt samarbete.

· Instrument som bygger på ömsesidigt erkännande för informationsutbyte och 

underlättande av gemensamma utredningar och insatser. Bland instrumenten som bygger 

på ömsesidigt erkännande finns den europeiska arresteringsordern och möjligheten att frysa 

tillgångar. Databaser som Schengens informationssystem och nätverk har också inrättats för 

informationsutbyte om kriminalregister, bekämpning av huliganism, försvunna personer eller 

stulna fordon och viseringar som utfärdats eller vägrats. Användningen av DNA- och 

fingeravtrycksuppgifter bidrar till att identifiera anonyma spår på brottsplatsen. EU:s rättsliga 

instrument underlättar det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna, t.ex. inrättandet av 

gemensamma utredningslag, anordnandet av gemensamma insatser och det nära samarbetet 

för att sörja för säkerheten vid internationella evenemang, bland annat större idrottstävlingar.

· Utvärderingsmekanismer har utformats för att bedöma hur effektiva våra insatser är.

Exempel: Den inbördes utvärderingen på området för terrorism och organiserad brottslighet 

som bidragit till ökat ömsesidigt förtroende.
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2. MOT EN EUROPEISK SÄKERHETSMODELL

De framgångar som hittills blivit resultatet visar på stora framsteg på området för rättvisa, frihet och 

säkerhet i EU. Vi måste dock fortsätta att kraftsamla för att garantera ett än högre skydd för våra 

medborgare. Stockholmsprogrammet och strategier som den europeiska säkerhetsstrategin, strategin 

för den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa och strategin för 

informationshantering har skapat goda förutsättningar för det.

Tiden är mogen att utnyttja och utveckla gemensamma verktyg och gemensam politik för hantering 

av gemensamma hot och risker med hjälp av en i högre grad integrerad strategi. Detta är 

huvudsyftet med strategin för den inre säkerheten. För att nå detta mål har vi valt en 

säkerhetsmodell i vilken insatserna för brottsbekämpning och rättsligt samarbete, gränsförvaltning 

och civilskydd integreras.

Principerna och riktlinjerna för åtgärder med hjälp av denna modell anges nedan.

PRINCIPERNA

Människorna i Europa förväntar sig att kunna leva i säkerhet och åtnjuta sin rätt till frihet: säkerhet 

är i sig en grundläggande rättighet. De värderingar och i principer som slås fast i unionsfördragen 

och i stadgan om de grundläggande rättigheterna har stått som förebild för EU:s strategi för den inre 

säkerheten:

· Politiken för rättvisa, frihet och säkerhet vilka är ömsesidigt förstärkande och samtidigt 

respekterar grundläggande rättigheter, internationellt skydd, rättsstatsprincipen och den 

personliga integriteten.

· Skydd av alla medborgare, särskilt de mest utsatta, med inriktning på brottsoffer, särskilt 

dem som drabbats av människosmuggling eller könsrelaterat våld, inbegripet offer för 

terrorism, som också kräver särskild omsorg, stöd och samhälleligt erkännande.
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· Öppenhet och ansvarsskyldighet i säkerhetspolitiken, så att den lätt kan förstås av 

medborgare och att den tar hänsyn till deras farhågor och uppfattningar.

· Dialog som metod för att hantera skilda uppfattningar i enlighet med principerna för tolerans, 

respekt och yttrandefrihet.

· Integration, social delaktighet och kamp mot diskriminering som viktiga faktorer för

EU:s inre säkerhet.

· Solidaritet mellan medlemsstaterna vid utmaningar som inte kan hanteras av enskilda 

medlemsstater eller när ett samlat agerande gynnar EU som helhet.

· Ömsesidig tillit som en central princip för framgångsrikt samarbete.

STRATEGISKA HANDLINGSRIKTLINJER

På grundval av dessa principer fastställs tio handlingsriktlinjer för att garantera EU:s inre säkerhet 

under de kommande åren.

- I - Ett brett och heltäckande perspektiv på inre säkerhet

Den inre säkerheten måste anses omfatta ett stort utbud av åtgärder med både horisontella och 

vertikala dimensioner.

· Horisontell dimension: för att nå en tillräcklig nivå för den inre säkerheten under 

komplicerade globala förutsättningar krävs de brottsbekämpande myndigheternas och 

gränsförvaltningsmyndigheternas medverkan med stöd från det rättsliga samarbetet, 

civilskyddsorganen och den politiska, ekonomiska, finansiella, sociala och privata sektorn, 

inbegripet icke-statliga organisationer.
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· På samma sätt måste hänsyn tas till den vertikala dimensionen av säkerheten på olika nivåer:

internationellt samarbete, politik och initiativ för säkerhet på EU-nivå, regionalt samarbete 

mellan medlemsstaterna och medlemsstaternas egna nationella, regionala och lokala politik.

- II - Att säkerställa effektiv demokratisk och rättslig tillsyn över 
säkerhetsverksamheten

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande har Europaparlamentets medverkan vid 

säkerhetspolitikens utformning i hög grad ökat, vilket betyder att det är viktigt med effektivt samråd 

i alla skeden. Även de nationella parlamenten ges en större roll i EU:s arbete genom deras möjlighet 

att övervaka subsidiaritetsprincipens tillämpning och genom deras deltagande i utvärderingen av 

hur politiken för rättvisa, frihet och säkerhet har genomförts.

Domstolen ges full behörighet på detta område (utom när det gäller medlemsstaternas interna lag 

och ordning och deras ansvar för säkerheten). Slutligen bidrar även EU:s anslutning till den 

europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

till att förbättra skyddet för mänskliga rättigheter för människor i Europa.

- III - Förebyggande och föregripande arbete: en proaktiv och underrättelseledd strategi

Bland huvudsyftena med EU:s strategi för den inre 

säkerheten är att förebygga och förutse brottslighet samt 

naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan 

liksom att lindra deras potentiella följder. Effektiv 

lagföring av brottsförövare förblir en viktig uppgift, men genom ökad inriktning på att förhindra 

brott och terroristattacker innan de äger rum kan de ofta irreparabla mänskliga och psykologiska 

skador som blir följden minskas.

Vår strategi måste därför vara att betona vikten av förebyggande och föregripande arbete, som 

grundas på en proaktiv och underrättelseledd strategi och anskaffning av de bevis som krävs för 

lagföring. Endast om all nödvändig information finns till hands går det att vidta rättsliga åtgärder 

med framgång.

Vi bör se till att 
medlemsstaterna delar med sig 
av underrättelser i tid för att 
förhindra brott och lagföra 
brottslingar.
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Dessutom är det nödvändigt att utveckla och förbättra de förebyggande mekanismerna, t.ex. 

analysverktyg och system för tidig varning. Ett tillämpligt instrument för förebyggande bör även 

vara europeiska passageraruppgifter, som säkerställer en hög dataskyddsnivå, för att förebygga, 

upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet på grundval av en 

konsekvensbedömning. Därigenom kan vi fördjupa vår kunskap om de olika typer av hot och deras 

sannolikhet och att förutse vad som kan hända, så att vi inte bara är beredda på följderna av 

framtida hot utan också kan fastställa mekanismer för att upptäcka dem och för att i första hand

förhindra dem. Därför måste en heltäckande strategi väljas med inriktning på fortlöpande upptäckt 

och förebyggande av hot och risker mot EU på de olika områdena för inre säkerhet liksom på de 

problem som är mest angelägna för allmänheten. Det krävs en strategi för att förebygga och hantera 

hot såsom organiserad brottslighet.

Brottsförebyggande innebär att man tar itu med de bakomliggande orsakerna och inte bara brotten 

och deras följder.

Säkerhetspolitiken måste, särskilt när det gäller förebyggande, ges en bred infallsvinkel som inte 

bara omfattar brottsbekämpande organ utan även institutioner och yrkesverksamma, både på 

nationell och lokal nivå. Därför bör samarbete eftersträvas med andra sektorer, t.ex. skolor, 

universitet och andra utbildningsinstitutioner, för att förhindra att ungdomar dras in i brottslighet.

Den privata sektorn kan, i synnerhet om den bedriver finansiell verksamhet, bidra till att utveckla 

och effektivt genomföra mekanismer för att förebygga bedrägeriverksamhet eller penningtvätt. Det 

civila samhällets organisationer kan också ha betydelse när det gäller att bedriva 

informationskampanjer.

EU:s civilskyddsåtgärder måste vägledas av målet att minska sårbarheten vid katastrofer genom att 

utveckla ett strategiskt arbetssätt för att förebygga och förutse katastrofer och genom att fortsätta att 

förbättra beredskap och reaktionsförmåga samtidigt som det nationella ansvaret fastslås. Riktlinjer 

för kartläggning, bedömning och analys av faror och risker bör utvecklas liksom en översikt över de 

risker, naturliga eller orsakade av människan, som EU kan utsättas för i framtiden. Denna 

EU-omfattande riskanalys bör ligga till grund för samarbetsinitiativ mellan dels de medlemsstater 

som är med och delar på risken, dels EU, när det gäller civilskydd och kapacitetsplanering. Nya 

risker och hot måste kartläggas, t.ex. energibrist, IKT-haverier och pandemier. Såväl medborgarnas 

som den offentliga och privata sektorns anpassningsförmåga till följderna av katastrofer ska ingå i 

förebyggandepolitiken.



5842/2/10 REV 2 tf/TF/mfo 13
DG H 3A SV

- IV - Utveckling av en heltäckande modell för informationsutbyte

Politik för inre säkerhet måste backas upp med informationsutbyte som grundas på ömsesidig tillit 

och i slutänden utgörs av principen om tillgång till information. Om de brottsbekämpande 

myndigheterna ska kunna förebygga och gripa in redan på ett tidigt stadium måste de i tid kunna få 

tillgång till så mycket uppgifter som möjligt om brott och brottsförövare, tillvägagångssätt, 

uppgifter om offer, använda fordon m.m.

För att påtagligt öka det nuvarande informationsutbytets omfattning måste vi fortsätta att stärka de 

mekanismer som bygger på ömsesidig tillit mellan de myndigheter som är ansvariga för att 

säkerställa den inre säkerheten i EU, förbättra de nuvarande mekanismerna, och använda strategin 

för informationshantering för att utveckla en säker och strukturerad europeisk modell för 

informationsutbyte.

Denna modell kommer att omfatta alla olika EU-databaser med betydelse för säkerställande av 

säkerhet i EU, så att dessa i nödvändig och tillåten omfattning kan interagera i syfte att skapa ett 

effektivt informationsutbyte i hela EU och maximera de möjligheter som biometrik och annan 

teknik erbjuder när det gäller att förbättra säkerheten för våra medborgare med tydliga ramar som 

även skyddar deras integritet.

Denna modell för informationsutbyte måste alltid helt och hållet respektera rätten till integritet och 

skydd av personuppgifter. Om en högre säkerhetsnivå innebär att utbytet av uppgifter ökar, är det 

viktigt att ökningen styrs med omsorg, att den är proportionerlig och att den respekterar 

dataskyddslagstiftningen.

- V - Operativt samarbete

Genom Lissabonfördraget inrättas ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den 

inre säkerheten (Cosi) som ska sörja för effektiv samordning och samarbete mellan 

brottsbekämpnings- och gränsförvaltningsmyndigheterna, inbegripet kontroll och skydd av de yttre 

gränserna samt, i lämpliga fall, straffrättsligt samarbete med betydelse för det operativa samarbetet.

Kommitténs arbete kommer framför allt att grundas på medlemsstaternas och EU:s hotbedömningar 

och prioriteringar.



5842/2/10 REV 2 tf/TF/mfo 14
DG H 3A SV

Kommittén måste dessutom sörja för ett stringent samarbete mellan de av EU:s byråer och organ 

som arbetar med EU:s inre säkerhet (Europol, Frontex, Eurojust, Cepol och lägescentralen) för att 

främja allt mer samordnade, integrerade och effektiva insatser. Dessa aktörer måste fortsätta att 

förbättra det effektiva stödet till specialiserade organ i medlemsstaterna. I synnerhet gäller att 

Europols förmåga att stödja medlemsstaternas insatser bör förbättras.

Framsteg är önskvärda när det gäller utformningen av 

samarbetsramen för ökad säkerhet och trygghet vid större och 

synnerligen välbesökta internationella evenemang.

Inom civilskyddet bör EU främja en integrerad strategi för att täcka in de olika faserna av en kris –

förebyggande, reaktion och återhämtning – genom att europeiskt ömsesidigt bistånd och europeisk 

solidaritet tillämpas.

- VI - Straffrättsligt samarbete

Det är viktigt med ett närmare samarbete mellan medlemsstaternas rättsliga myndigheter och att 

Eurojust når sin fulla potential inom ramen för tillämplig lag. På EU-nivå måste framgångsrika 

insatser mot och utredningar av brott ge oss möjlighet att inse de potentiella synergierna mellan 

brottsbekämpnings- och gränsorganen och de rättsliga myndigheterna när det gäller att förhindra 

gränsöverskridande brottslighet.

- VII - Integrerad gränsförvaltning

Integrerad gränsförvaltning är i likhet med åtgärderna mot olaglig invandring viktiga för att 

upprätthålla säkerheten. Mekanismen för integrerad gränsförvaltning måste stärkas för att bland 

annat bästa praxis ska kunna spridas mellan gränskontrolltjänstemän. Med utgångspunkt i en 

föregående analys måste det undersökas om det går att skapa ett europeiskt system av 

gränskontrolltjänstemän. Den fortsatta utvecklingen av det europeiska gränsövervakningssystemet 

(Eurosur) måste ges särskild uppmärksamhet.

Under fotbolls-VM i Tyskland 
2006 tjänstgjorde 
polistjänstemän från 
13 europeiska länder i Tyskland. 
De bar sina ordinarie uniformer 
och hade beviljats 
brottsbekämpningsbefogenheter.
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Frontex samarbete och samordning med andra EU-organ och med medlemsstaternas 

brottsbekämpande organ är betydelsefullt om detta organ ska bli framgångsrikt.

Ny teknik intar en viktig roll i gränsförvaltningen. Den kan göra det lättare för medborgare att 

snabbt passera gränsövergångarna vid de yttre gränserna genom automatiserade system, 

förhandsanmälan, system som den som reser ofta, osv. Den ger förbättrad säkerhet genom att 

nödvändiga kontroller kan införas för att personer eller varor som utgör en risk för unionen inte ska 

kunna passera gränserna. Det är i detta sammanhang viktigt med ett nära samarbete mellan 

brottsbekämpnings- och gränskontrollmyndigheterna. De brottsbekämpande myndigheterna bör 

även göra det lättare att tillhandahålla de uppgifter som krävs för att genomföra säkerhetsåtgärderna 

vid gränserna.

Viseringskodexens ikraftträdande, Schengens informationssystems vidareutveckling och de 

elektroniska gränskontrollsystemen, till exempel ett system för ut- och inresa, kommer att bidra till 

underrättelseledd integrerad gränsförvaltning. Det är även viktigt med dialog och samarbete med 

ursprungs- och transitländerna utanför EU, exempelvis för att bygga upp en gränskontrollkapacitet.

- VIII - Ett åtagande om innovation och utbildning

Det är nödvändigt att samarbeta för att främja och utveckla ny teknik genom en gemensam strategi 

och att minska kostnaderna och öka effektiviteten. På teknikområdet är det även viktigt att den 

offentliga och den privata sektorn samarbetar med varandra. EU bör med utgångspunkt i resultatet 

av de forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts inom det gemensamma forsknings- och 

utvecklingsprogrammet utforma tekniska standarder och plattformar som passar dess 

säkerhetsbehov.

Driftskompatibilitet mellan de olika tekniksystem som organen och enheterna använder måste bli 

ett strategiskt mål, så att utrustningen inte blir ett hinder i samarbetet mellan medlemsstaterna för 

informationsutbyte eller genomförandet av gemensamma insatser.
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En strategisk syn på yrkesutbildning i Europa: Detta mål är viktigt för att skapa 

brottsbekämpningsmyndigheter, rättsliga myndigheter och gränsförvaltningsmyndigheter som är 

utrustade med avancerad teknik och besitter spetskompetens och för att göra det möjligt för 

utbildningen i europeisk brottsbekämpning att ta ett stort steg framåt och bli en kraftfull resurs för 

att främja ett gemensamt tänkande bland de europeiska brottsbekämpande organen och för att 

underlätta gränsöverskridande samarbete. För att detta ska bli verklighet bör det finnas europeiska 

inslag i den nationella utbildningen, och det bör utformas utbytesprogram med Erasmus som 

förebild. Välutbildade europeiska yrkesverksamma som tänker på liknande sätt kommer då att bidra 

med ett mervärde i konkurrensen i ett globaliserat samhälle och på säkerhetsområdet. De europeiska 

byråerna och organen, särskilt Cepol, bör få en viktig roll.

- IX - Den yttre dimensionen av inre säkerhet/samarbete med tredjeländer

Inre säkerhet är omöjligt som begrepp i avsaknad av en yttre dimension, eftersom den inre 

säkerheten i allt högre grad hänger samman med den yttre säkerheten. EU:s och medlemsstaternas 

internationella samarbete, både det bilaterala och det multilaterala, är viktigt för att garantera 

säkerhet, skydda våra medborgares rättigheter samt främja säkerhet och respekt för rättigheter 

utomlands. I EU:s politik gentemot tredjeländer måste säkerheten beaktas som en central faktor och 

mekanismer utvecklas för samordning mellan säkerheten och annan närliggande politik, t.ex. 

utrikespolitik, där säkerhetsfrågorna måste beaktas i allt högre grad i en integrerad och proaktiv 

strategi.

När det gäller den externa säkerheten får inte EU begränsa sig 

till enbart samarbete mellan de brottsbekämpande organen i 

medlemsstaterna och andra länder, framför allt EU:s grannar.

Det är viktigt att bygga relationer med andra länder genom en 

global strategi för säkerhet i nära samarbete med dessa och 

genom att vid behov stödja deras institutionella, ekonomiska och sociala utveckling. Denna 

arbetsmetod leder till möjligheter till dialog genom att det finns områden av ömsesidigt intresse, 

problem och samarbetsmöjligheter som kan identifieras i varje enskilt fall. Samarbetet och 

samordningen med internationella organisationer inom brottsbekämpningen, särskilt med Interpol, 

bör förbättras. Bilaterala, multilaterala och regionala strategier bör tas fram i medlemsstaterna för 

att när så är lämpligt hantera bestämda hot.

De europeiska länderna har skapat 
viktiga plattformar i Västindien, 
Lissabon, Toulon, Accra och 
Dakar i samarbete med 
tredjeländer i kampen mot 
narkotikasmuggling.
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Ansträngningarna för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet utanför EU och skapa respekt för 

rättsstatsprincipen är av avgörande betydelse. Samarbetet med den gemensamma europeiska

säkerhets- och försvarspolitiken, särskilt mellan EU:s organ och berörda uppdrag, måste därför 

stärkas ytterligare. Det är också mycket viktigt att i alla skeden av krishanteringsuppdrag stärka de 

brottsbekämpande organens deltagande liksom deltagande av organ som verkar för rättvisa, frihet 

och säkerhet så att de kan inta en roll när det gäller konfliktlösning genom att samarbeta med alla 

andra tjänster som är involverade på platsen (militära och diplomatiska tjänster samt larmtjänster 

osv.). Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt "svaga och sönderfallande stater" så att de inte blir 

grogrunder för organiserad brottslighet eller terrorism.

I detta sammanhang är strategin för inre säkerhet ett oumbärligt komplement till 

EU:s säkerhetsstrategi, som utformades 2003 inom ramen för EU:s säkerhets- och försvarspolitik 

för bedömning av globala risker och hot och engagemang för social, politisk och ekonomisk 

utveckling av ett globalt samhälle, vilket är det effektivaste sättet att uppnå verklig och långvarig 

säkerhet.

- X - Flexibilitet för anpassning till framtida utmaningar

Det behövs en bred, pragmatisk, flexibel och realistisk strategi, som fortlöpande anpassas till 

verkligheten och tar hänsyn till risker och hot som kan påverka medborgarna i ett bredare 

perspektiv och inte endast inriktas på brottsliga aspekter utan även beaktar risker av alla slag som 

kan skapa ett säkerhetsproblem i bredare mening, och att man är vaksam på alla behov av att 

anpassa denna strategi till ändrade förhållanden som garanterar högsta säkerhetsnivå för alla 

människor i Europa.
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3. KOMMANDE ÅTGÄRDER

Efter handlingsplanen för genomförande av Stockholmsprogrammet kommer kommissionen att anta 

ett meddelande om strategin för intern säkerhet, vilket kommer att inbegripa åtgärdsinriktade 

förslag. Att ytterligare utveckla, övervaka och genomföra strategin för intern säkerhet måste bli en 

prioriterad uppgift för ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre 

säkerheten. Dessutom kommer kommissionen enligt Stockholmsprogrammet att överväga 

möjligheten av att inrätta en intern säkerhetsfond för att främja genomförandet av strategin för 

intern säkerhet.

________________________


