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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren bifalder generelt Kommissionens forslag til en "forordning om cybersikkerhed" 
for yderligere at styrke Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerheds (ENISA) 
rolle inden for cybersikkerhed, da det er klart, at cybersikkerhed er grænseoverskridende, og 
at en mere europæisk tilgang er hensigtsmæssig. Ordføreren glæder sig især over 
Kommissionens forslag om at give ENISA et permanent mandat i betragtning af den øgede 
rolle og for at skabe sikkerhed for de ansatte i agenturet. Kommissionen foreslår en stigning 
på AD/AST personalet med 41 stillinger i 20221 og en stigning af det årlige budget for 
agenturet op til 23 mio. EUR i 20222.

Ordføreren er af den opfattelse, at den nuværende placering af hjemstedet, dvs. flere 
placeringer af agenturet i Athen og Heraklion, hindrer en effektiv funktion med hensyn til at 
opfylde agenturets mandat. Den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale agenturers 
ressourcer, der blev oprettet som følge af aftalen om budgettet for 2014, anbefaler 
Kommissionen at foretage en evaluering af agenturer med flere hjemsteder (dobbeltsæder, 
eksistensen af tekniske lokaliteter ud over hjemsted, lokale kontorer og udstationering af 
personale uden for hovedsædet) baseret på en konsekvent tilgang og for at anvende klare og 
gennemsigtige kriterier, navnlig med henblik på at vurdere deres merværdi, også i lyset af 
omkostningerne. Alle EU-institutionerne tilsluttede sig denne henstilling, og ordføreren 
mener, at en sådan evaluering bør gennemføres hurtigt. Efter en sådan evaluering bør 
institutionerne drage de nødvendige konklusioner uden yderligere forsinkelse.

Ordføreren mener endvidere, at forvaltningsorganets mandat som rådgiver kunne styrkes 
yderligere ved at give agenturet et budget til organisering af sit eget budget for forsknings- og 
udviklingsaktiviteter. Med et sådant budget vil forvaltningsorganet være udstyret med de 
nødvendige midler. 

Der kan opnås yderligere besparelser ved at tillade agenturet at modtage oversættelsesydelser 
fra andre tjenesteydere. Den demokratiske kontrol med agenturet kunne styrkes ved at 
udnævne en repræsentant for Europa-Parlamentet i bestyrelsen, hvilket er i overensstemmelse 
med den fælles tilgang til agenturerne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

                                               
1 Det omfatter 26 AD, 6 AST og 9 udstationerede nationale eksperter. Dette omfatter ikke de anslåede behov i 
det ansvarlige generaldirektorat, kontraktansatte og eksterne kontrahenter.
2 Som et skøn med forbehold for EU-støtte efter 2020.
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Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3 a) ENISA bør give mere praktisk og 
informationsbaseret støtte til EU's 
cybersikkerhedsindustri, navnlig SMV'er 
og nystartede virksomheder, som er 
vigtige kilder til innovative løsninger på 
cyberforsvarsområdet, og bør fremme et 
tættere samarbejde med universiteters 
forskningsorganisationer og store aktører 
med henblik på at mindske 
afhængigheden af 
cybersikkerhedsprodukter fra eksterne 
kilder og skabe en strategisk 
forsyningskæde inden for Unionen.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Mængden af cyberangreb er 
stigende og netforbundne økonomier og 
samfund, som er mere sårbare over for 
cybertrusler og -angreb, kræver stærkere 
forsvarsværker. Det er dog sådan, at 
cyberangreb ofte er grænseoverskridende, 
medens den politiske respons fra 
cybersikkerhedsmyndigheder og 
retshåndhævelsesbeføjelser hovedsageligt 
er et nationalt anliggende. Væsentlige 
cyberhændelser kunne afbryde leveringen 
af essentielle tjenester i hele EU. Dette 
kræver en effektiv indsats og krisestyring 
på EU-plan, der bygger på målrettede 
politikker og vidtrækkende instrumenter 
for europæisk solidaritet og gensidig 
bistand. Det er derfor vigtigt for 
politikerne, erhvervslivet og brugerne, at 
der jævnligt foretages en vurdering af 
cybersikkerhedssituationen og 
modstandsdygtigheden i Unionen på 
grundlag af pålidelige EU-data samt 

(4) Mængden af cyberangreb er 
stigende og netforbundne økonomier og 
samfund, som er mere sårbare over for 
cybertrusler og -angreb, kræver stærkere 
forsvarsværker. Det er dog sådan, at 
cyberangreb ofte er grænseoverskridende, 
medens den politiske respons fra 
cybersikkerhedsmyndigheder og 
retshåndhævelsesbeføjelser hovedsageligt 
er et nationalt anliggende. Væsentlige 
cyberhændelser kunne afbryde leveringen 
af essentielle tjenester i hele EU. Dette 
kræver en effektiv indsats og krisestyring 
på EU-plan, der bygger på målrettede 
politikker og vidtrækkende instrumenter 
for europæisk solidaritet og gensidig 
bistand. Uddannelsesbehovet på 
cyberforsvarsområdet er omfattende og 
stigende og opfyldes mest effektivt i 
fællesskab på EU-plan. Det er derfor 
vigtigt for politikerne, erhvervslivet og 
brugerne, at der jævnligt foretages en 
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systematiske prognoser for fremtidige 
udviklinger, udfordringer og trusler, både 
på EU-plan og globalt plan.

vurdering af cybersikkerhedssituationen og 
modstandsdygtigheden i Unionen på 
grundlag af pålidelige EU-data samt 
systematiske prognoser for fremtidige 
udviklinger, udfordringer og trusler, både 
på EU-plan og globalt plan.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Inden for rammerne af afgørelse 
2004/97/EF, Euratom, vedtaget på Det 
Europæiske Råds møde den 13. december 
2003, besluttede repræsentanterne for 
medlemsstaterne, at ENISA skulle have sit 
sæde i en by i Grækenland, som skulle 
fastlægges nærmere af den græske 
regering. Agenturets værtsmedlemsstat bør 
sikre de bedst mulige betingelser for, at 
Agenturet kan fungere problemfrit og 
effektivt. For at Agenturet korrekt og 
effektivt kan udføre sine opgaver og 
rekruttere og fastholde personale samt øge 
effektiviteten af netværksaktiviteter, er det 
afgørende, at Agenturet er placeret på et 
passende sted, hvor der bl.a. er passende 
transportforbindelser og faciliteter for 
ægtefæller og børn, som følger med 
Agenturets personale. De nødvendige 
foranstaltninger bør fastlægges i en aftale, 
som efter godkendelse af Agenturets 
bestyrelse indgås mellem Agenturet og 
værtsmedlemsstaten.

(10) Inden for rammerne af afgørelse 
2004/97/EF, Euratom, vedtaget på Det 
Europæiske Råds møde den 13. december 
2003, besluttede repræsentanterne for 
medlemsstaterne, at ENISA skulle have sit 
sæde i en by i Grækenland, som skulle 
fastlægges nærmere af den græske 
regering. Agenturets værtsmedlemsstat bør 
sikre de bedst mulige betingelser for, at 
Agenturet kan fungere problemfrit og 
effektivt. For at Agenturet korrekt og 
effektivt kan udføre sine opgaver og 
rekruttere og fastholde personale samt øge 
effektiviteten af netværksaktiviteter, er det 
afgørende, at Agenturet er placeret på et 
passende sted, hvor der bl.a. er passende 
transportforbindelser og faciliteter for 
ægtefæller og børn, som følger med 
Agenturets personale. De nødvendige 
foranstaltninger bør fastlægges i en aftale, 
som efter godkendelse af Agenturets 
bestyrelse indgås mellem Agenturet og 
værtsmedlemsstaten. Denne aftale bør 
revideres efter en evaluering foretaget af 
Kommissionen som anbefalet af den 
interinstitutionelle arbejdsgruppe om 
decentrale agenturers ressourcer med 
henblik på at øge effektiviteten af 
agenturet, og agenturets hjemsted bør 
tages op til overvejelse.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Agenturet bør udvikle og fastholde 
et højt ekspertiseniveau og fungere som et 
referencepunkt og skabe tillid til det indre 
marked i kraft af sin uafhængighed, 
kvaliteten af den rådgivning, det yder, og 
af de informationer, det videregiver, samt i 
kraft af den åbenhed, der er forbundet med 
dets procedurer og drift, og dets omhu ved 
udførelsen af sine opgaver. Agenturet bør 
proaktivt bidrage til medlemsstaternes og 
Unionens indsats og udføre sine opgaver i 
fuldt samarbejde med Unionens 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer og medlemsstaterne. Herudover 
bør Agenturet bygge på bidrag fra og 
samarbejde med den private sektor og 
andre relevante interessenter. Som 
grundlag for, hvordan Agenturet skal nå 
sine mål, bør der fastlægges et sæt opgaver, 
der samtidig giver Agenturet fleksibilitet i 
dets aktiviteter.

(12) Agenturet bør udvikle og fastholde 
et højt ekspertiseniveau og fungere som et 
referencepunkt og skabe tillid til det indre 
marked i kraft af sin uafhængighed, 
kvaliteten af den rådgivning, det yder, og 
af de informationer, det videregiver, samt i 
kraft af den åbenhed, der er forbundet med 
dets procedurer og drift, og dets omhu ved 
udførelsen af sine opgaver. Agenturet bør 
proaktivt bidrage til medlemsstaternes og 
Unionens indsats og udføre sine opgaver i 
fuldt samarbejde med Unionens 
institutioner, organer, kontorer og 
agenturer og medlemsstaterne og herved 
undgå dobbeltarbejde, fremme synergi og 
komplementaritet og dermed opnå 
koordinering og finanspolitiske 
besparelser. Herudover bør Agenturet 
bygge på bidrag fra og samarbejde med 
den private sektor og andre relevante 
interessenter. Som grundlag for, hvordan 
Agenturet skal nå sine mål, bør der 
fastlægges et sæt opgaver, der samtidig 
giver Agenturet fleksibilitet i dets 
aktiviteter.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15 a) Folkeretten finder anvendelse på 
cyberspace, og rapporterne fra 2013 og 
2015 fra FN's gruppe af 
regeringseksperter om 
informationssikkerhed (UNGGE) 
indeholder relevante retningslinjer, 
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navnlig for så vidt angår forbuddet mod, 
at stater udfører eller bevidst støtter 
cyberaktiviteter i strid med deres 
forpligtelser i henhold til internationale 
regler. Relevansen af Tallinnmanualen 
2.0 er i denne sammenhæng et 
fremragende grundlag for en debat om, 
hvordan folkeretten finder anvendelse på 
cyberspace, og det er nu på tide for 
medlemsstaterne at begynde at analysere 
og anvende manualen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Agenturet bør tage fuldt hensyn til 
igangværende forsknings-, udviklings- og 
teknologivurderingsaktiviteter, navnlig 
aktiviteter, der gennemføres som led i de 
forskellige EU-forskningsinitiativer, for at 
rådgive Unionen og, hvor det er relevant, 
medlemsstaterne, hvis de anmoder herom, 
om forskningsbehov inden for net- og 
informationssikkerhed, herunder navnlig 
cybersikkerhed.

(36) Agenturet bør tage fuldt hensyn til 
igangværende forsknings-, udviklings- og 
teknologivurderingsaktiviteter, navnlig 
aktiviteter, der gennemføres som led i de 
forskellige EU-forskningsinitiativer, for at 
rådgive Unionen og, hvor det er relevant, 
medlemsstaterne, hvis de anmoder herom, 
om forskningsbehov inden for net- og 
informationssikkerhed, herunder navnlig 
cybersikkerhed. Agenturet bør tildeles et 
supplerende budget til forsknings- og 
udviklingsaktiviteter, der kan supplere 
Unionens eksisterende 
forskningsprogrammer.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46 a) Agenturets budget bør udarbejdes i 
overensstemmelse med princippet om 
resultatbaseret budgetlægning og under 
hensyntagen til Agenturets mål og de 
forventede resultater af dets opgaver.



PE619.094v02-00 8/13 AD\1150219DA.docx

DA

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Agenturet fremmer samarbejde og 
koordinering på EU-plan mellem 
medlemsstaterne, Unionens institutioner, 
agenturer og organer og relevante 
interessenter, herunder den private sektor, 
for så vidt angår 
cybersikkerhedsanliggender.

4. Agenturet fremmer samarbejde og 
koordinering på EU-plan mellem 
medlemsstaterne, Unionens institutioner, 
agenturer og organer og relevante 
interessenter, herunder den private sektor, 
for så vidt angår 
cybersikkerhedsanliggender for at opnå 
koordinering og finanspolitiske 
besparelser, undgå dobbeltarbejde og 
fremme synergi og komplementaritet med 
hensyn til deres aktiviteter.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) offentliggøre og promovere sine 
aktiviteter og resultaterne af sit arbejde 
for at øge synligheden og bevidstheden 
blandt borgerne.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 10 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forestå egne forskningsaktiviteter 
på områder, der endnu ikke er omfattet af 
eksisterende EU-forskningsprogrammer, 
hvor der er en klar europæisk merværdi.



AD\1150219DA.docx 9/13 PE619.094v02-00

DA

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen består af en 
repræsentant for hver medlemsstat og to 
repræsentanter, der udnævnes af 
Kommissionen. Alle repræsentanter har 
stemmeret.

1. Bestyrelsen består af en 
repræsentant for hver medlemsstat, en 
repræsentant, der udnævnes af Europa-
Parlamentet, og to repræsentanter, der 
udnævnes af Kommissionen. Alle 
repræsentanter har stemmeret.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det foreløbige udkast til overslag skal 
være baseret på de mål og forventede 
resultater, der er fastlagt i det samlede 
programmeringsdokument, jf. artikel 21, 
stk. 1, og skal tage hensyn til de 
finansielle ressourcer, der er nødvendige 
for at nå disse mål og forventede 
resultater, i overensstemmelse med 
princippet om resultatorienteret 
budgetlægning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De ansattes personlige ansvar over 
for Agenturet fastsættes i de 
ansættelsesvilkår, der gælder for 
Agenturets personale.

5. De ansattes personlige ansvar over 
for Agenturet fastsættes i de 
ansættelsesvilkår, der gælder for 
Agenturets personale. Der skal sikres en 
effektiv rekruttering af medarbejdere.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oversættelsesopgaver, der er 
påkrævet i forbindelse med Agenturets 
virksomhed, udføres af 
Oversættelsescentret for Den Europæiske 
Unions Organer.

2. De oversættelsesopgaver, der er 
påkrævet i forbindelse med agenturets 
virksomhed, udføres af 
Oversættelsescentret for Den Europæiske 
Unions Organer eller andre 
oversættelsestjenesteydere i henhold til 
udbudsbestemmelserne og inden for de 
grænser, der er fastsat i de relevante 
finansielle regler.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Agenturets værtsmedlemsstat sikrer 
de bedst mulige betingelser for, at 
Agenturet kan fungere efter hensigten, 
herunder stedets tilgængelighed, tilbud om 
tilstrækkelige uddannelsesfaciliteter for 
personalets børn, tilstrækkelig adgang til 
arbejdsmarkedet, social sikring og 
lægebehandling for såvel børn som 
ægtefæller.

2. Agenturets værtsmedlemsstat sikrer 
de bedst mulige betingelser for, at 
Agenturet kan fungere efter hensigten, 
herunder ét hjemsted for hele Agenturet, 
stedets tilgængelighed, tilbud om 
tilstrækkelige uddannelsesfaciliteter for 
personalets børn, tilstrækkelig adgang til 
arbejdsmarkedet, social sikring og 
lægebehandling for såvel børn som 
ægtefæller.

Begrundelse

Agenturets nuværende struktur for med dets administrative sæde i Heraklion og det centrale 
operationelle hovedsæde i Athen har vist sig at være ineffektiv og dyr. Hele ENISA's 
personale bør derfor arbejde i samme by. I betragtning af de kriterier, der er nævnt i dette 
stykke, bør dette sted være Athen.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Efter Kommissionens evaluering, 
som anbefalet i den interinstitutionelle 
arbejdsgruppe om decentrale agenturers 
ressourcer, skal Agenturets 
hjemstedsaftale revideres og Agenturets 
placering skal revideres i 
overensstemmelse hermed.
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