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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj v obecné rovině vítá návrh Komise týkající se kybernetické bezpečnosti usilující 
o další posílení úlohy Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), 
neboť kybernetická bezpečnost je jednoznačně přeshraniční problém a je vhodné zaujmout 
přístup na celoevropské úrovni. Zpravodaj obzvláště vítá návrh Komise svěřit agentuře 
ENISA kvůli její posílené úloze stálý mandát a poskytnout jejím zaměstnancům větší jistotu. 
Komise navrhuje zvýšit počet pracovníků tříd AD/AST o 41 do roku 20221 a zvýšit roční 
rozpočet agentury na 23 milionů EUR do téhož roku2.

Zpravodaj se domnívá, že stávající dohoda o sídle, tj. několik míst v Heraklionu a Athénách, 
snižují účinnost fungování, a tedy i plnění mandátu agentury. Interinstitucionální pracovní 
skupina pro zdroje decentralizovaných agentur, která byla zřízena po dohodě o rozpočtu 
v roce 2014, doporučuje „Komisi, aby provedla hodnocení agentur působících na více místech 
(dvojí sídla, existence technických zařízení mimo sídla, místní kanceláře nebo vysílání 
zaměstnanců mimo ústředí) na základě konsistentního přístupu a pomocí jasných 
a transparentních kritérií, zejména s cílem posoudit jejich přidanou hodnotu, a to i s ohledem 
na vzniklé náklady“. Všechny orgány EU s tímto doporučením souhlasily a zpravodaj je 
přesvědčen, že toto hodnocení by mělo být urychleně provedeno. Na základě tohoto 
hodnocení by potom orgány měly bez dalšího odkladu učinit nezbytné závěry.

Zpravodaj je dále přesvědčen, že mandát agentury, pokud jde o poskytování odborného 
poradenství, by mohl být dále posílen tím, že by jí byl poskytnut vlastní rozpočet na zadávání 
aktivit v oblasti výzkumu a vývoje. Agentuře by pro tyto účely měly být poskytnuty nezbytné 
zdroje. 

Dalších úspor by bylo dosaženo, pokud bychom agentuře umožnili využívat překladatelské 
služby od jiných poskytovatelů služeb. Demokratické dohled nad agenturou by mohl být 
posílen jmenováním zástupce Evropského parlamentu do její správní rady v souladu se 
společným přístupem k agenturám.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby 
zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Agentura ENISA by měla 

                                               
1 Tato čísla zahrnují 26 pracovníků třídy AD, 6 třídy AST a 9 vyslaných národních odborníků. Nezahrnují 
odhadované potřeby mateřského generálního ředitelství, smluvní zaměstnance a externí dodavatele.
2 Jedná se o odhad, kterým není dotčeno financování EU po roce 2020.
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podnikům EU v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, zejména malým a středním 
podnikům a začínajícím inovativním 
podnikům, které jsou klíčovým zdrojem 
inovativních řešení v oblasti kybernetické 
obrany, poskytovat větší praktickou a 
informovanou podporu a měla by 
prosazovat užší spolupráci s 
vysokoškolskými výzkumnými 
organizacemi a významnými aktéry, tak 
aby došlo k omezení závislosti na 
produktech v oblasti kybernetické 
bezpečnosti z vnějších zdrojů a k vytvoření 
strategického dodavatelského řetězce v 
rámci Unie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Počet kybernetických útoků roste a 
propojená ekonomika a společnost, která je 
zranitelnější vůči kybernetickým hrozbám 
a útokům, vyžaduje silnější ochranu. I když 
kybernetické útoky jsou často přeshraniční 
povahy, reakce orgánů zabývajících se 
kybernetickou bezpečností na úrovni 
opatření politiky a kompetence k vymáhání 
právních předpisů jsou převážně 
vnitrostátní. Rozsáhlé kybernetické 
incidenty by mohly narušit poskytování 
základních služeb v celé EU. To vyžaduje 
účinnou reakci a řešení krizí na úrovni EU, 
které budou vycházet ze speciálních politik 
a širších nástrojů pro evropskou solidaritu 
a vzájemnou pomoc. Kromě toho je proto 
pro tvůrce politik, odvětví a uživatele 
důležité provádět pravidelné posuzování 
stavu kybernetické bezpečnosti a odolnosti 
v Unii, na základě spolehlivých unijních 
údajů, a také systematické předpovědi 
budoucího vývoje, výzev a hrozeb, a to jak 
na úrovni Unie, tak na celosvětové úrovni.

(4) Počet kybernetických útoků roste a 
propojená ekonomika a společnost, která je 
zranitelnější vůči kybernetickým hrozbám 
a útokům, vyžaduje silnější ochranu. I když 
kybernetické útoky jsou často přeshraniční 
povahy, reakce orgánů zabývajících se 
kybernetickou bezpečností na úrovni 
opatření politiky a kompetence k vymáhání 
právních předpisů jsou převážně 
vnitrostátní. Rozsáhlé kybernetické 
incidenty by mohly narušit poskytování 
základních služeb v celé EU. To vyžaduje 
účinnou reakci a řešení krizí na úrovni EU, 
které budou vycházet ze speciálních politik 
a širších nástrojů pro evropskou solidaritu 
a vzájemnou pomoc. Potřeba odborné 
přípravy v oblasti kybernetické obrany je 
značná a dále roste a lze ji neúčinněji 
zajistit díky spolupráci na unijní úrovni.
Kromě toho je proto pro tvůrce politik, 
odvětví a uživatele důležité provádět 
pravidelné posuzování stavu kybernetické 
bezpečnosti a odolnosti v Unii, na základě 
spolehlivých unijních údajů, a také 
systematické předpovědi budoucího 
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vývoje, výzev a hrozeb, a to jak na úrovni 
Unie, tak na celosvětové úrovni.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Zástupci členských států v rámci 
rozhodnutí 2004/97/ES, Euratom, přijatém 
na zasedání Evropské rady 
dne 13. prosince 2003, rozhodli, že 
agentura ENISA bude mít sídlo v Řecku ve 
městě, které určí řecká vláda. Hostitelský 
členský stát agentury by měl zajistit co 
nejlepší podmínky pro bezproblémové a 
účinné fungování agentury. V zájmu 
zajištění řádného a účinného plnění úkolů 
agentury, přijímání a udržení zaměstnanců 
a v zájmu zvýšení účinnosti v oblasti 
vytváření sítí je naprosto nezbytné, aby 
bylo sídlo agentury vhodně umístěno, 
přičemž by mimo jiné mělo být zajištěno 
odpovídající dopravní spojení a zařízení 
pro manžely/manželky a děti zaměstnanců 
agentury. Nezbytná opatření by měla být 
stanovena v dohodě mezi agenturou a 
daným hostitelským členským státem, 
která bude uzavřena poté, co ji schválí 
správní rada agentury.

(10) Zástupci členských států v rámci 
rozhodnutí 2004/97/ES, Euratom, přijatém 
na zasedání Evropské rady 
dne 13. prosince 2003, rozhodli, že 
agentura ENISA bude mít sídlo v Řecku ve 
městě, které určí řecká vláda. Hostitelský 
členský stát agentury by měl zajistit co 
nejlepší podmínky pro bezproblémové a 
účinné fungování agentury. V zájmu 
zajištění řádného a účinného plnění úkolů 
agentury, přijímání a udržení zaměstnanců 
a v zájmu zvýšení účinnosti v oblasti 
vytváření sítí je naprosto nezbytné, aby 
bylo sídlo agentury vhodně umístěno, 
přičemž by mimo jiné mělo být zajištěno 
odpovídající dopravní spojení a zařízení 
pro manžely/manželky a děti zaměstnanců 
agentury. Nezbytná opatření by měla být 
stanovena v dohodě mezi agenturou a 
daným hostitelským členským státem, 
která bude uzavřena poté, co ji schválí 
správní rada agentury. Tato dohoda by 
měla být revidována na základě 
hodnocení provedeného Komisí v souladu 
s doporučeními interinstitucionální 
pracovní skupiny pro zdroje agentur s 
cílem zvýšit účinnost agentury a měla by 
být revidována otázka umístění agentury.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Agentura by měla rozvíjet a 
udržovat vysokou úroveň odborných 
znalostí a působit jako referenční bod, 
který díky své nezávislosti, kvalitě 
poskytovaného poradenství a informací, 
transparentnosti svých postupů a metod 
práce a pečlivosti, s níž plní svěřené úkoly, 
vytváří důvěru v jednotný trh. Agentura by 
měla aktivně přispívat k vnitrostátnímu 
úsilí a úsilí Unie a plnit své úkoly v plné 
spolupráci s orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie a s členskými státy. Kromě 
toho by agentura měla reagovat na podněty 
od soukromého sektoru a jiných 
příslušných zúčastněných stran a 
spolupracovat s nimi. Měl by být určen 
soubor úkolů, jenž by stanovil, jak má 
agentura plnit své cíle, a současně 
umožňoval flexibilitu jejích činností.

(12) Agentura by měla rozvíjet a 
udržovat vysokou úroveň odborných 
znalostí a působit jako referenční bod, 
který díky své nezávislosti, kvalitě 
poskytovaného poradenství a informací, 
transparentnosti svých postupů a metod 
práce a pečlivosti, s níž plní svěřené úkoly, 
vytváří důvěru v jednotný trh. Agentura by 
měla aktivně přispívat k vnitrostátnímu 
úsilí a úsilí Unie a plnit své úkoly v plné 
spolupráci s orgány, institucemi a jinými 
subjekty Unie a s členskými státy, přičemž 
se vyhne zdvojování práce a podpoří 
součinnost a doplňkovost, čímž dosáhne 
koordinace a fiskálních úspor. Kromě 
toho by agentura měla reagovat na podněty 
od soukromého sektoru a jiných 
příslušných zúčastněných stran a 
spolupracovat s nimi. Měl by být určen 
soubor úkolů, jenž by stanovil, jak má 
agentura plnit své cíle, a současně 
umožňoval flexibilitu jejích činností.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Na kybernetický prostor se 
vztahuje mezinárodní právo a zprávy 
skupiny vládních odborníků na oblast 
informační bezpečnosti fungující při OSN 
(UNGGE) z let 2013 a 2015 poskytují 
příslušné pokyny, zejména pokud jde o 
zákaz toho, aby státy prováděly 
kybernetickou činnost v rozporu se svými 
závazky podle mezinárodních předpisů. V 
této souvislosti představuje vynikající 
základ pro diskusi o tom, jak se 
mezinárodní právo uplatňuje v 
kyberprostoru, relevantní „Tallinnská 
příručka 2.0" a přišel čas, aby členské 
státy začaly analyzovat a uplatňovat tuto 
příručku.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Agentura by měla plně zohlednit 
činnosti probíhající v oblasti výzkumu, 
vývoje a technologického hodnocení, 
zejména činnosti prováděné v rámci 
různých výzkumných iniciativ Unie, aby 
mohla orgánům, institucím a jiným 
subjektům Unie a případně členským 
státům, které o to požádají, poskytovat 
poradenství ohledně potřeb výzkumu v 
oblasti bezpečnosti sítí a informací, 
zejména pak kybernetické bezpečnosti.

(36) Agentura by měla plně zohlednit 
činnosti probíhající v oblasti výzkumu, 
vývoje a technologického hodnocení, 
zejména činnosti prováděné v rámci 
různých výzkumných iniciativ Unie, aby 
mohla orgánům, institucím a jiným 
subjektům Unie a případně členským 
státům, které o to požádají, poskytovat 
poradenství ohledně potřeb výzkumu v 
oblasti bezpečnosti sítí a informací, 
zejména pak kybernetické bezpečnosti. 
Agentuře by měl být vyčleněn dodatečný 
rozpočet určený na aktivity v oblasti 
výzkumu a vývoje, které by doplňovaly 
stávající výzkumné programy Unie.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) Rozpočet agentury by měl být 
připravován v souladu se zásadou 
sestavování rozpočtu podle výkonnosti, 
přičemž by měly být zohledňovány cíle 
agentury a očekávané výsledky její 
činnosti.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura podporuje spolupráci a 4. Agentura podporuje spolupráci a 



PE619.094v02-00 8/12 AD\1150219CS.docx

CS

koordinaci na úrovni Unie mezi členskými 
státy, orgány, institucemi a jinými subjekty 
Unie a příslušnými zúčastněnými stranami 
včetně soukromého sektoru v záležitostech 
týkajících se kybernetické bezpečnosti.

koordinaci na úrovni Unie mezi členskými 
státy, orgány, institucemi a jinými subjekty 
Unie a příslušnými zúčastněnými stranami 
včetně soukromého sektoru v záležitostech 
týkajících se kybernetické bezpečnosti, a to 
s cílem dosáhnout koordinace a 
finančních úspor, zabránit zdvojování 
činností a podporovat součinnost a 
doplňkovost, pokud se jedná o jejich 
činnosti.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zveřejňuje a propaguje své aktivity 
a výsledky své práce s cílem posílit svou 
viditelnost a zvýšit povědomí mezi občany.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 10 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zadává vlastní výzkumné činnosti v 
oblastech zájmu, jimiž se prozatím 
nezabývají stávající výzkumné programy 
Unie, pokud existuje v těchto oblastech 
jednoznačně vymezená evropská přidaná 
hodnota;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní radu tvoří jeden zástupce 
každého členského státu a dva zástupci 
jmenovaní Komisí. Všichni zástupci mají 

1. Správní radu tvoří jeden zástupce 
každého členského státu, jeden zástupce 
jmenovaný Evropským parlamentem a dva 
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hlasovací právo. zástupci jmenovaní Komisí. Všichni 
zástupci mají hlasovací právo.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů 
se zakládá na cílech a očekávaných 
výsledcích obsažených v jednotném 
programovém dokumentu uvedeném v čl. 
21 odst. 1 a bere v úvahu finanční 
prostředky nutné pro dosažení těchto cílů 
a očekávaných výsledků v souladu se 
zásadou sestavování rozpočtu podle 
výkonnosti.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Osobní odpovědnost zaměstnanců 
vůči agentuře se řídí odpovídajícími 
předpisy vztahujícími se na zaměstnance 
agentury.

5. Osobní odpovědnost zaměstnanců 
vůči agentuře se řídí odpovídajícími 
předpisy vztahujícími se na zaměstnance 
agentury. Zajistí se účinný nábor 
zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Překladatelské služby potřebné pro 
činnost agentury poskytuje Překladatelské 
středisko pro instituce Evropské unie.

2. Překladatelské služby potřebné pro 
činnost agentury poskytuje Překladatelské 
středisko pro instituce Evropské unie nebo 
jiní poskytovatelé překladatelských služeb 
v souladu s pravidly zadávání zakázek a v 
rámci stropů stanovených v příslušných 
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finančních předpisech.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hostitelský členský stát agentury 
poskytne nejlepší možné podmínky pro 
zajištění řádného fungování agentury, 
včetně přístupnosti lokality, existence 
vhodných vzdělávacích zařízení pro děti 
zaměstnanců, patřičného přístupu na 
pracovní trh, sociálního zabezpečení a 
zdravotní péče pro děti i pro manžely a 
manželky zaměstnanců.

2. Hostitelský členský stát agentury 
poskytne nejlepší možné podmínky pro 
zajištění řádného fungování agentury, 
včetně jediného sídla celé agentury, 
přístupnosti příslušné lokality, existence 
vhodných vzdělávacích zařízení pro děti 
zaměstnanců, patřičného přístupu na 
pracovní trh, sociálního zabezpečení a 
zdravotní péče pro děti i pro manžely a 
manželky zaměstnanců.

Odůvodnění

Stávající struktura agentury se správním sídlem v Heraklionu a hlavními útvary v Aténách se 
ukázala jako neúčinná a nákladná. Všichni zaměstnanci agentury ENISA by proto měli 
pracovat ve stejném městě. Vzhledem ke kritériím uvedeným v tomto odstavci by tímto místem 
měly být Atény.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V návaznosti na hodnocení, které 
vypracuje Komise v souladu s 
doporučeními interinstitucionální 
pracovní skupiny pro zdroje agentur, se 
reviduje dohoda o sídle agentury a její 
umístění se odpovídajícím způsobem 
změní.
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