PRISE
Personvern og grunnleggende rettigheter i forhold til
samfunnssikkerhet og forskning på sikkerhetsteknologi
Mål
PRISE-prosjektet søker å fremme en sikker framtid for Europa, gjennom sikkerhetstiltak og
sikkerhetsforskning som tar hensyn til personvern og grunnleggende menneskerettigheter, og som har
bred offentlig aksept.
Bakgunn for prosjektet
Gjennom det 7. rammeprogrammet kommer EU til å investere store summer i forskning på, og
utvikling av, teknologier og anvendelser knyttet til samfunnssikkerhet. Disse nye teknologiene bør
utvikles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter – spesielt personvern, slik at det blir en god
balanse mellom sikkerhet og personlig frihet i tråd med de demokratiske prinsipper og den
grunnleggende rettsoppfatning som er gjeldende i Europa. PRISE vil sørge for retningslinjer og støtte
slik at personvernet kan ivaretas i forskning på sikkerhetsteknologi, og ikke minst i anvendelsen av de
løsningene som frembringes. Prosjektet er en støtteaktivitet under PASR programmet, og vil støtte EU
i formingen av de fremtidige forskningsprogrammene knyttet til sikkerhet slik at de blir i tråd med
grunnleggende europeiske verdier.
Aktiviteter
 utvikling av kriterier og retningslinjer for sikkerhetsforskning og teknologiutvikling som tar hensyn til
personvernet;
 utvikling av scenarier for sikkerhetsteknologier og sikkerhetstiltak;
 testing av scenariene gjennom en medvirkningsprosess i ulike europeiske land for å få et inntrykk
av hvordan sikkerhet og personvern oppleves i offentligheten, og hvilke preferanser europeiske
borgere har på området;
 videreutvikling av kriterier og retningslinjer gjennom direkte involvering av leverandører av
sikkerhetsteknologi, private og offentlige brukere og utviklere, institusjoner og organer som former
politikk og lover, samt organisasjoner som representerer (potensielt) motstridende interesser;
 formidling av resultatet til aktører som er relevante i utformingen av teknologi og politikk på
området.
Resultater
De retningslinjer som utvikles gjennom prosjektet vil gjøre Europeisk sikkerhetsforskning og –industri i
stand til å utvikle og rulle ut produkter som er i tråd med EUs grunnleggende verdier og borgernes
ønsker. Dette vil øke offentlig aksept av sikkerhetstiltak, og gjennom dette EUs troverdighet som et
verdibasert samfunn. Videre vil konkurransekraften i europeisk sikkerhetsindustri nyte godt av støtte til
å utvikle produkter og tjenester som er spesielt egnet for det europeiske markedet. Gjennom å kunne
vise til produkter som er i tråd med lovverket og akseptert i offentligheten, vil også europeisk industri
kunne oppnå konkurransefortrinn i det internasjonale markedet.
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