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10.4.2019 A8-0084/189

Amendement 189
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0084/2019
Julia Reda
Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van 
cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. de samenwerking tussen de civiele 
en de defensieindustrie verbeteren als het 
gaat om cyberbeveiligingstechnologieën 
en -toepassingen voor tweeërlei gebruik, 
door:

Schrappen

(a) de lidstaten en belanghebbenden 
uit het bedrijfsleven en de 
onderzoekswereld te ondersteunen op het 
vlak van onderzoek, ontwikkeling en 
aanwending;
(b) bij te dragen aan de samenwerking 
tussen de lidstaten door middel van steun 
voor onderwijs, opleiding en oefeningen;
(c) belanghebbenden samen te 
brengen om synergieën te bevorderen 
tussen civiel en militair 
cyberbeveiligingsonderzoek en de civiele 
en de militaire cyberbeveiligingsmarkt;

Or. en

Motivering

Het kenniscentrum moet louter civiele taken en doelstellingen hebben.
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10.4.2019 A8-0084/190

Amendement 190
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0084/2019
Julia Reda
Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van 
cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. de synergieën tussen de civiele en 
de defensiedimensie van cyberbeveiliging 
versterken in verband met het Europees 
Defensiefonds, door:

Schrappen

(a) advies te verstrekken, expertise te 
delen en samenwerking te bevorderen 
tussen relevante belanghebbenden;
(b) op verzoek van de lidstaten 
multinationale cyberdefensieprojecten te 
beheren en op die manier op te treden als 
projectmanager in de zin van Verordening 
XXX [Verordening tot oprichting van het 
Europees Defensiefonds].

Or. en

Motivering

Het kenniscentrum moet louter civiele taken en doelstellingen hebben.
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10.4.2019 A8-0084/191

Amendement 191
Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 
Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0084/2019
Julia Reda
Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van 
cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra
(COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het kenniscentrum werkt samen 
met relevante instellingen, organen, 
bureaus en agentschappen van de Unie, 
waaronder het Agentschap van de 
Europese Unie voor netwerk- en 
informatiebeveiliging, het 
computercrisisresponsteam (CERT-EU), de 
Europese Dienst voor extern optreden, het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek van de Commissie, het 
Uitvoerend Agentschap onderzoek, het 
Uitvoerend Agentschap innovatie en 
netwerken, het Europees Centrum voor de 
bestrijding van cybercriminaliteit bij 
Europol en het Europees 
Defensieagentschap.

1. Het kenniscentrum werkt samen 
met relevante instellingen, organen, 
bureaus en agentschappen van de Unie, 
waaronder het Agentschap van de 
Europese Unie voor netwerk- en 
informatiebeveiliging, het 
computercrisisresponsteam (CERT-EU), de 
Europese Dienst voor extern optreden, het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek van de Commissie, het 
Uitvoerend Agentschap onderzoek, het 
Uitvoerend Agentschap innovatie en 
netwerken en het Europees Centrum voor 
de bestrijding van cybercriminaliteit bij 
Europol.

Or. en

Motivering

Het kenniscentrum moet louter civiele taken en doelstellingen hebben.


