PRÍLOHA III
Návrhu

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/...
ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť

Rozsah podpory
a)

vytvorenie, prispôsobenie a údržba systémov IKT, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov
tohto nariadenia, školenia o používaní takýchto systémov, a testovanie a zlepšovanie
komponentov interoperability a zvyšovanie kvality údajov takýchto systémov;

b)

monitorovanie vykonávania práva Únie a cieľov politiky Únie v členských štátoch
v oblasti bezpečnostných informačných systémov vrátane oblasti ochrany údajov,
súkromia a bezpečnosti údajov;

c)

operačné akcie cyklu politík EÚ EMPACT;

d)

akcie na podporu účinnej a koordinovanej reakcie na krízy a na prepojenie existujúcich
špecifických spôsobilostí odvetvia, expertíznych centier a informačných centier pre rôzne
situácie, vrátane centier pre zdravie, civilnú ochranu, terorizmus a počítačovú kriminalitu;

e)

akcie zamerané na vývoj inovatívnych metód alebo využívanie nových technológií, ktoré
majú potenciál uplatniť sa v iných členských štátoch, najmä projekty zamerané
na testovanie a validáciu výsledkov výskumných projektov v oblasti bezpečnosti
financovaných Úniou;

f)

akcie, ktorými sa zlepšuje odolnosť, pokiaľ ide o vznikajúce hrozby, medzi ktoré patrí aj
nedovolené obchodovanie vrátane nedovoleného obchodovania prostredníctvom online
kanálov, hybridné hrozby, škodlivé využívanie bezpilotných leteckých systémov
a chemické, biologické, rádiologické a jadrové hrozby;

g)

poskytovanie podpory monotematickým alebo prierezovým sieťam špecializovaných
vnútroštátnych útvarov a národných kontaktných miest s cieľom zlepšiť vzájomnú dôveru,
výmenu a šírenie know-how, informácií, skúseností a najlepších postupov, združovanie
zdrojov a odborných znalostí v spoločných centrách excelentnosti;

h)

vzdelávanie a odborná príprava zamestnancov a expertov v príslušných orgánoch
presadzovania práva, justičných orgánov a administratívnych agentúr, pričom sa zohľadnia
operačné potreby a analýzy rizík, a to v spolupráci s agentúrou CEPOL, prípadne
s Európskou sieťou odbornej justičnej prípravy aj so zameraním na vzdelávanie a odbornú
prípravu týkajúce sa politík prevencie s osobitným dôrazom na základné práva
a nediskrimináciu;

i)

spolupráca so súkromným sektorom, napríklad v oblasti boja proti počítačovej kriminalite,
s cieľom vybudovať dôveru a zlepšiť koordináciu, plánovanie pre prípad nepredvídaných
udalostí a výmenu a šírenie informácií a najlepších postupov medzi verejnými
a súkromnými aktérmi, aj pokiaľ ide o ochranu verejných priestorov a kritickej
infraštruktúry;

j)

akcie zamerané na posilnenie spoločenstiev s cieľom rozvíjať miestne prístupy a politiky
prevencie, ako aj činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia a komunikáciu medzi
zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou o bezpečnostných politikách Únie;

k)

financovanie vybavenia, dopravných prostriedkov, komunikačných systémov a zariadení
relevantných z hľadiska bezpečnosti;

l)

financovanie nákladov na zamestnancov zapojených do akcií, ktoré sú podporované
z fondu, alebo akcií, ktoré si vyžadujú zapojenie zamestnancov z technických dôvodov
alebo dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou.

