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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης επικροτεί εν γένει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με πράξη για την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), καθώς το ζήτημα της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι σαφώς διασυνοριακό, και ενδείκνυται μια πιο ευρωπαϊκή 
προσέγγιση. Ο συντάκτης επικροτεί ιδιαίτερα την πρόταση της Επιτροπής να λάβει ο ENISA 
μόνιμη εντολή, δεδομένου του ενισχυμένου ρόλου του, ούτως ώστε να παρέχεται ασφάλεια 
στο προσωπικό του Οργανισμού. Η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθούν 41 επιπλέον θέσεις 
AD/AST έως το 20221 και να αυξηθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός του Οργανισμού στα 
23 εκατομμύρια EUR έως το 20222.

Ο συντάκτης είναι της γνώμης ότι η υφιστάμενη ρύθμιση της έδρας, ήτοι τα πολλαπλά γραφεία 
του Οργανισμού στο Ηράκλειο και στην Αθήνα, παρεμποδίζει την αποδοτική λειτουργία του 
Οργανισμού όσον αφορά την εκτέλεση της εντολής του. Η διοργανική ομάδα εργασίας για τους 
πόρους των οργανισμών, η οποία θεσπίστηκε κατόπιν της συμφωνίας για τον προϋπολογισμό 
του 2014, σύστησε «στην Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση της ύπαρξης επιμέρους 
εγκαταστάσεων των οργανισμών (διπλή έδρα, τεχνικές εγκαταστάσεις επιπλέον της έδρας, 
τοπικά γραφεία και απόσπαση προσωπικού εκτός έδρας) με βάση μια συνεκτική προσέγγιση 
και χρησιμοποιώντας σαφή και διαφανή κριτήρια, ιδίως με σκοπό την αξιολόγηση της 
προστιθέμενης αξίας τους, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το κόστος που αυτό συνεπάγεται». Όλα 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν με τη σύσταση αυτή, και ο συντάκτης θεωρεί ότι θα 
πρέπει να διεξαχθεί ταχέως μια τέτοια αξιολόγηση. Σε συνέχεια της εν λόγω αξιολόγησης, τα 
θεσμικά όργανα θα πρέπει να καταλήξουν στα αναγκαία συμπεράσματα χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση.

Ο συντάκτης πιστεύει επίσης ότι η εντολή του Οργανισμού όσον αφορά την παροχή 
εμπειρογνωμοσύνης θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω εάν αποδοθεί στον Οργανισμό 
προϋπολογισμός για την ανάθεση του προϋπολογισμού του σε δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης. Για τον εν λόγω προϋπολογισμό, θα πρέπει ο Οργανισμός να διαθέτει τους 
αναγκαίους πόρους. 

Θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν περαιτέρω κονδύλια εάν επιτραπεί στον Οργανισμό να 
λαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης από άλλους παρόχους υπηρεσιών. Η δημοκρατική εποπτεία 
του Οργανισμού θα μπορούσε να ενισχυθεί εάν διοριστεί εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο διοικητικό συμβούλιο, όπως ορίζει η κοινή προσέγγιση για τους 
οργανισμούς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

                                               
1 Περιλαμβάνονται 26 θέσεις AD, 6 θέσεις AST και 9 θέσεις για αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες. 
Δεν περιλαμβάνονται οι εκτιμώμενες ανάγκες της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, οι συμβασιούχοι υπάλληλοι 
και οι εξωτερικοί ανάδοχοι.
2 Υπολογίζεται με την επιφύλαξη της ενωσιακής χρηματοδότησης μετά το 2020.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Ο ENISA θα πρέπει να παρέχει 
πιο πρακτική και βασιζόμενη σε στοιχεία 
στήριξη στον κλάδο της 
κυβερνοασφάλειας της ΕΕ, ιδίως στις 
ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις 
που είναι βασικές πηγές καινοτόμων 
λύσεων στον τομέα της άμυνας στον 
κυβερνοχώρο, και θα πρέπει να προωθεί 
τη στενότερη συνεργασία με 
πανεπιστημιακούς ερευνητικούς 
οργανισμούς και μείζονες παράγοντες, με
στόχο τη μείωση της εξάρτησης από 
προϊόντα που σχετίζονται με την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
προερχόμενα από εξωτερικές πηγές, και 
τη δημιουργία στρατηγικής αλυσίδας 
εφοδιασμού εντός της Ένωσης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο 
παρουσιάζουν αύξηση και μια 
συνδεδεμένη οικονομία και κοινωνία που 
είναι πιο ευάλωτη σε απειλές και επιθέσεις 
στον κυβερνοχώρο χρειάζεται ισχυρότερη 
άμυνα. Ωστόσο, αν και οι επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο είναι συνήθως 
διασυνοριακές, τα πολιτικά μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρχές για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και οι αρμοδιότητες 
επιβολής του νόμου έχουν κυρίως εθνικό 
χαρακτήρα. Τα μεγάλης κλίμακας 
συμβάντα στον κυβερνοχώρο θα 
μπορούσαν να διαταράξουν την παροχή 
βασικών υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ. Για να 
αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις αυτές 
απαιτείται αποτελεσματική απόκριση και 
διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ, με 

(4) Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο 
παρουσιάζουν αύξηση και μια 
συνδεδεμένη οικονομία και κοινωνία που 
είναι πιο ευάλωτη σε απειλές και επιθέσεις 
στον κυβερνοχώρο χρειάζεται ισχυρότερη 
άμυνα. Ωστόσο, αν και οι επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο είναι συνήθως 
διασυνοριακές, τα πολιτικά μέτρα που 
λαμβάνουν οι αρχές για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και οι αρμοδιότητες 
επιβολής του νόμου έχουν κυρίως εθνικό 
χαρακτήρα. Τα μεγάλης κλίμακας 
συμβάντα στον κυβερνοχώρο θα 
μπορούσαν να διαταράξουν την παροχή 
βασικών υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ. Για να 
αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις αυτές 
απαιτείται αποτελεσματική απόκριση και 
διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ, με 
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βάση ειδικές πολιτικές και ευρύτερα μέσα 
διασφάλισης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 
και αμοιβαίας συνδρομής. Επιπλέον, η 
τακτική εκτίμηση της κατάστασης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της 
ανθεκτικότητας στην Ένωση με βάση 
αξιόπιστα ενωσιακά δεδομένα, καθώς και 
η συστηματική πρόβλεψη των 
μελλοντικών εξελίξεων, προκλήσεων και 
απειλών, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο, είναι σημαντική για 
τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τη 
βιομηχανία και τους χρήστες.

βάση ειδικές πολιτικές και ευρύτερα μέσα 
διασφάλισης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 
και αμοιβαίας συνδρομής. Οι ανάγκες 
κατάρτισης στον τομέα της άμυνας στον 
κυβερνοχώρο είναι σημαντικές και 
αυξανόμενες και καλύπτονται πιο 
αποτελεσματικά μέσω της συνεργασίας 
σε επίπεδο Ένωσης. Επιπλέον, η τακτική
εκτίμηση της κατάστασης της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο και της ανθεκτικότητας 
στην Ένωση με βάση αξιόπιστα ενωσιακά 
δεδομένα, καθώς και η συστηματική 
πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων, 
προκλήσεων και απειλών, τόσο σε 
ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, 
είναι σημαντική για τους υπευθύνους 
χάραξης πολιτικής, τη βιομηχανία και τους 
χρήστες.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Με την απόφαση 2004/97/ΕΚ, 
Ευρατόμ που εκδόθηκε κατά τη σύνοδο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης 
Δεκεμβρίου 2003, οι αντιπρόσωποι των 
κρατών μελών αποφάσισαν ότι ο ENISA 
θα είχε την έδρα του σε ελληνική πόλη που 
θα καθοριζόταν από την ελληνική 
κυβέρνηση. Το κράτος μέλος υποδοχής του 
Οργανισμού θα πρέπει να εξασφαλίζει τις 
βέλτιστες δυνατές συνθήκες για την 
εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του 
Οργανισμού. Για την απρόσκοπτη και 
αποτελεσματική εκτέλεση των 
καθηκόντων του, την πρόσληψη και τη
διατήρηση προσωπικού, και την αύξηση 
της αποτελεσματικότητας της δράσης 
δικτύωσης, είναι αναγκαίο να έχει ο 
Οργανισμός τη βάση του σε κατάλληλο 
τόπο, που μεταξύ άλλων θα προσφέρει 
κατάλληλες μεταφορικές συνδέσεις και 
ευκολίες για τους συζύγους και τα τέκνα 

(10) Με την απόφαση 2004/97/ΕΚ, 
Ευρατόμ που εκδόθηκε κατά τη σύνοδο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης 
Δεκεμβρίου 2003, οι αντιπρόσωποι των 
κρατών μελών αποφάσισαν ότι ο ENISA 
θα είχε την έδρα του σε ελληνική πόλη που 
θα καθοριζόταν από την ελληνική 
κυβέρνηση. Το κράτος μέλος υποδοχής του 
Οργανισμού θα πρέπει να εξασφαλίζει τις 
βέλτιστες δυνατές συνθήκες για την 
εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του 
Οργανισμού. Για την απρόσκοπτη και 
αποτελεσματική εκτέλεση των 
καθηκόντων του, την πρόσληψη και τη 
διατήρηση προσωπικού, και την αύξηση 
της αποτελεσματικότητας της δράσης 
δικτύωσης, είναι αναγκαίο να έχει ο 
Οργανισμός τη βάση του σε κατάλληλο 
τόπο, που μεταξύ άλλων θα προσφέρει 
κατάλληλες μεταφορικές συνδέσεις και 
ευκολίες για τους συζύγους και τα τέκνα 
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που θα συνοδεύουν το προσωπικό του 
Οργανισμού. Οι απαιτούμενες 
διευθετήσεις θα πρέπει να θεσπισθούν με 
συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και του 
κράτους μέλους υποδοχής, με 
προηγούμενη έγκριση του διοικητικού 
συμβουλίου του Οργανισμού.

που θα συνοδεύουν το προσωπικό του 
Οργανισμού. Οι απαιτούμενες 
διευθετήσεις θα πρέπει να θεσπισθούν με 
συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και του 
κράτους μέλους υποδοχής, με 
προηγούμενη έγκριση του διοικητικού 
συμβουλίου του Οργανισμού. Η εν λόγω 
συμφωνία θα πρέπει να αναθεωρηθεί σε 
συνέχεια της αξιολόγησης της Επιτροπής, 
σύμφωνα με τις συστάσεις της 
διοργανικής ομάδας εργασίας για τους 
πόρους των οργανισμών, με στόχο να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα του 
Οργανισμού, και θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί η τοποθεσία του 
Οργανισμού.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο Οργανισμός θα πρέπει, αφενός, 
να αναπτύσσει και να διατηρεί υψηλό 
επίπεδο εμπειρογνωσίας και, αφετέρου, να 
λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, 
εμπνέοντας ασφάλεια και εμπιστοσύνη 
στην ενιαία αγορά χάρη στην ανεξαρτησία 
του, την ποιότητα των συμβουλών που 
παρέχει και των πληροφοριών που 
διαδίδει, τη διαφάνεια των διαδικασιών και 
μεθόδων λειτουργίας του και την επιμέλεια 
με την οποία εκτελεί τα καθήκοντά του. Ο 
Οργανισμός θα πρέπει να συμβάλλει 
προδραστικά στις εθνικές προσπάθειες και 
τις προσπάθειες σε επίπεδο Ένωσης και, 
παράλληλα, να εκτελεί τα καθήκοντά του 
σε στενή συνεργασία με τα θεσμικά και 
λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη. Επιπροσθέτως, 
ο Οργανισμός θα πρέπει να αξιοποιεί τις 
εισροές από τον ιδιωτικό τομέα και άλλους 
σχετικούς άμεσα ενδιαφερομένους, καθώς 
και τη συνεργασία με αυτούς. Με μια 
σειρά καθηκόντων θα πρέπει να 
καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο 

(12) Ο Οργανισμός θα πρέπει, αφενός, 
να αναπτύσσει και να διατηρεί υψηλό 
επίπεδο εμπειρογνωσίας και, αφετέρου, να 
λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, 
εμπνέοντας ασφάλεια και εμπιστοσύνη 
στην ενιαία αγορά χάρη στην ανεξαρτησία 
του, την ποιότητα των συμβουλών που 
παρέχει και των πληροφοριών που 
διαδίδει, τη διαφάνεια των διαδικασιών και 
μεθόδων λειτουργίας του και την επιμέλεια 
με την οποία εκτελεί τα καθήκοντά του. Ο 
Οργανισμός θα πρέπει να συμβάλλει 
προδραστικά στις εθνικές προσπάθειες και 
τις προσπάθειες σε επίπεδο Ένωσης και,
παράλληλα, να εκτελεί τα καθήκοντά του 
σε στενή συνεργασία με τα θεσμικά και 
λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης και τα κράτη μέλη, να αποφεύγει 
την αλληλεπικάλυψη των εργασιών, να 
προωθεί τη συνέργεια και τη 
συμπληρωματικότητα και, συνεπώς, να 
επιτυγχάνει συντονισμό και εξοικονόμηση 
δημοσιονομικών πόρων. Επιπροσθέτως, ο 
Οργανισμός θα πρέπει να αξιοποιεί τις 
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Οργανισμός οφείλει να επιτύχει τους 
στόχους του, ενώ θα πρέπει να καθίσταται 
δυνατή η ευελιξία στο έργο του.

εισροές από τον ιδιωτικό τομέα και άλλους 
σχετικούς άμεσα ενδιαφερομένους, καθώς 
και τη συνεργασία με αυτούς. Με μια 
σειρά καθηκόντων θα πρέπει να 
καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο 
Οργανισμός οφείλει να επιτύχει τους 
στόχους του, ενώ θα πρέπει να καθίσταται 
δυνατή η ευελιξία στο έργο του.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15α) Το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται 
στον κυβερνοχώρο και οι εκθέσεις της 
Ομάδας Κυβερνητικών 
Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την 
Ασφάλεια των Πληροφοριών (UNGGE), 
του 2013 και του 2015, παρέχουν σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως όσον 
αφορά την απαγόρευση για τα κράτη να 
διενεργούν ή να υποστηρίζουν εν γνώσει 
τους δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο 
οι οποίες αντιτίθενται στις απορρέουσες 
από τους διεθνείς κανόνες υποχρεώσεις 
τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Εγχειρίδιο του 
Ταλίν 2.0 είναι μια εξαιρετική βάση για 
συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται στον 
κυβερνοχώρο, και ήρθε πλέον η στιγμή να 
αρχίσουν τα κράτη μέλη την ανάλυση και 
την εφαρμογή του εγχειριδίου.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
λαμβάνει πλήρως υπόψη τις τρέχουσες 
δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και 
τεχνικής αξιολόγησης, ιδίως εκείνες που 

(36) Ο Οργανισμός θα πρέπει να 
λαμβάνει πλήρως υπόψη τις τρέχουσες 
δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και 
τεχνικής αξιολόγησης, ιδίως εκείνες που 
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πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διαφόρων 
ερευνητικών πρωτοβουλιών της Ένωσης, 
προκειμένου να συμβουλεύει τα θεσμικά 
και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς 
της Ένωσης και, όπου είναι σκόπιμο, τα 
κράτη μέλη, εφόσον το ζητήσουν, σχετικά 
με τις ερευνητικές ανάγκες στον τομέα της 
ασφάλειας των δικτύων και πληροφοριών 
και ιδίως της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο.

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διαφόρων 
ερευνητικών πρωτοβουλιών της Ένωσης, 
προκειμένου να συμβουλεύει τα θεσμικά 
και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς 
της Ένωσης και, όπου είναι σκόπιμο, τα 
κράτη μέλη, εφόσον το ζητήσουν, σχετικά 
με τις ερευνητικές ανάγκες στον τομέα της 
ασφάλειας των δικτύων και πληροφοριών 
και ιδίως της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Θα πρέπει να αποδοθεί 
στον Οργανισμό πρόσθετος 
προϋπολογισμός για δραστηριότητες 
έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες θα είναι 
συμπληρωματικές προς υφιστάμενα 
ενωσιακά προγράμματα έρευνας.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

46α) Ο προϋπολογισμός του 
Οργανισμού θα πρέπει να καταρτίζεται 
σύμφωνα με την αρχή της βάσει 
επιδόσεων κατάρτισης του 
προϋπολογισμού, με συνυπολογισμό των 
στόχων και των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων των εργασιών του 
Οργανισμού.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο Οργανισμός προάγει τη 
συνεργασία και τον συντονισμό σε 
ενωσιακό επίπεδο ανάμεσα στα κράτη 
μέλη, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
τους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και 
στους σχετικούς άμεσα ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού 
τομέα, σε θέματα που σχετίζονται με την 

4. Ο Οργανισμός προάγει τη 
συνεργασία και τον συντονισμό σε 
ενωσιακό επίπεδο ανάμεσα στα κράτη 
μέλη, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
τους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και 
στους σχετικούς άμεσα ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού 
τομέα, σε θέματα που σχετίζονται με την 
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ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με σκοπό 
την επίτευξη συντονισμού και 
εξοικονόμησης δημοσιονομικών πόρων, 
την αποφυγή επικαλύψεων και την 
προώθηση συνεργειών και 
συμπληρωματικότητας όσον αφορά τις 
δραστηριότητές τους.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) δημοσιεύει και προωθεί τις 
δραστηριότητές του και τα αποτελέσματα 
του έργου του προκειμένου να προβάλει 
την εικόνα του στους πολίτες και να τους 
ευαισθητοποιήσει.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) αναθέτει τις ερευνητικές 
δραστηριότητές του σε τομείς 
ενδιαφέροντος που δεν καλύπτονται 
ακόμη από υφιστάμενα ενωσιακά 
προγράμματα έρευνας, όπου εντοπίζεται 
σαφώς ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το διοικητικό συμβούλιο 
απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε 
κράτος μέλος, και δύο εκπρόσωπους που 
διορίζονται από την Επιτροπή. Όλοι οι 

1. Το διοικητικό συμβούλιο 
απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε 
κράτος μέλος, έναν εκπρόσωπο που 
διορίζεται από το Ευρωπαϊκό 
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εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα ψήφου. Κοινοβούλιο και δύο εκπρόσωπους που 
διορίζονται από την Επιτροπή. Όλοι οι 
εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το προσωρινό σχέδιο κατάστασης 
προβλέψεων βασίζεται στους στόχους και 
στα αναμενόμενα αποτελέσματα του 
ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1, 
και λαμβάνει υπόψη τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που 
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων 
αυτών και των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την αρχή 
της βάσει επιδόσεων κατάρτισης του 
προϋπολογισμού.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η προσωπική ευθύνη των 
υπαλλήλων έναντι του Οργανισμού 
διέπεται από τους σχετικούς όρους που 
ισχύουν για το προσωπικό του 
Οργανισμού.

5. Η προσωπική ευθύνη των 
υπαλλήλων έναντι του Οργανισμού 
διέπεται από τους σχετικούς όρους που 
ισχύουν για το προσωπικό του 
Οργανισμού. Η αποτελεσματική 
πρόσληψη προσωπικού είναι 
εξασφαλισμένη.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που 
απαιτούνται για τη λειτουργία του 
Οργανισμού παρέχονται από το 
Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που 
απαιτούνται για τη λειτουργία του 
Οργανισμού παρέχονται από το 
Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους 
παρόχους μεταφραστικών υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τους κανόνες περί 
προμηθειών και εντός των ορίων που 
θέτουν οι συναφείς δημοσιονομικοί 
κανόνες.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος υποδοχής του 
Οργανισμού εξασφαλίζει τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες για την εύρυθμη 
λειτουργία του Οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένων της 
προσβασιμότητας του τόπου 
εγκατάστασης, της ύπαρξης κατάλληλων 
εκπαιδευτικών δυνατοτήτων για τα τέκνα 
των υπαλλήλων, της κατάλληλης 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, της 
κοινωνικής ασφάλισης και της 
ιατροφαρμακευτικής φροντίδας τόσο για 
τα τέκνα όσο και για τις συζύγους.

2. Το κράτος μέλος υποδοχής του 
Οργανισμού εξασφαλίζει τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες για την εύρυθμη 
λειτουργία του Οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένων μίας μοναδικής 
τοποθεσίας για ολόκληρο τον Οργανισμό,
της προσβασιμότητας του τόπου 
εγκατάστασης, της ύπαρξης κατάλληλων 
εκπαιδευτικών δυνατοτήτων για τα τέκνα 
των υπαλλήλων, της κατάλληλης 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, της 
κοινωνικής ασφάλισης και της 
ιατροφαρμακευτικής φροντίδας τόσο για 
τα τέκνα όσο και για τις συζύγους.

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα δομή του Οργανισμού με τη διοικητική του έδρα στο Ηράκλειο και τις βασικές 
δραστηριότητες στην Αθήνα έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική και δαπανηρή. Όλο το 
προσωπικό του ENISA θα πρέπει συνεπώς να εργάζεται στην ίδια πόλη. Λαμβανομένων υπόψη 
των κριτηρίων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ο τόπος αυτός θα πρέπει να είναι η 
Αθήνα.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε συνέχεια της αξιολόγησης της 
Επιτροπής, σύμφωνα με τις συστάσεις 
της διοργανικής ομάδας εργασίας για 
τους πόρους των οργανισμών, θα 
αναθεωρηθεί η συμφωνία για την έδρα 
του Οργανισμού και θα επανεξεταστεί 
αναλόγως η τοποθεσία του Οργανισμού.
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