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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó általánosságban üdvözli a Bizottság „kiberbiztonsági jogszabályra” irányuló 
javaslatát az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) szerepének 
további erősítésére, mivel a kiberbiztonság egyértelműen határokon átnyúló jelenség, ezért 
európaibb megközelítésre van szükség. Az előadó kifejezetten üdvözli a Bizottság javaslatát, 
hogy tekintettel megerősödött szerepére állandó megbízást adjanak az ENISA-nak, ezzel is 
biztonságot nyújtva az Ügynökség alkalmazottai számára. A Bizottság javasolja, hogy az 
AD/AST posztok számát 2022-ig növeljék meg 41 álláshellyel1, az Ügynökség éves 
költségvetését pedig 2022-ben növeljék 23 millió euróra2.

Az előadó úgy véli, hogy a jelenlegi székhely-megállapodás, azaz hogy az Ügynökség több 
helyszínen, Athénban és Iráklióban működik, akadályozza az Ügynökség hatékony 
működését és megbízatása teljesítését. Az ügynökségek forrásaival foglalkozó intézményközi 
munkacsoport a 2014. évi költségvetésről született megegyezést követően javasolja, hogy a 
Bizottság „következetes megközelítés és egyértelmű és átlátható kritériumok alapján értékelje 
a több helyszínen működő ügynökségeket (két székhely, a székhelyen kívül több technikai 
helyszín, helyi irodák és külső irodákba kihelyezett személyzet), különösen a hozzáadott érték 
megítélése érdekében, a felmerülő költségek fényében is”. Valamennyi uniós intézmény 
egyetértett ezzel az ajánlással, és az előadó úgy véli, hogy sürgősen el kell végezni ezt az 
értékelést. Az értékelést követően az intézményeknek haladéktalanul le kell vonniuk a 
szükséges következtetéseket.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy az Ügynökség szakértelem nyújtására vonatkozó 
megbízatását tovább lehetne erősíteni azáltal, hogy az Ügynökség számára saját költségvetést 
biztosítanak kutatási és fejlesztési tevékenységek finanszírozására. E költségvetéshez az 
Ügynökséget el kell látni a szükséges forrásokkal. 

További megtakarításokat lehetne elérni annak lehetővé tételével, hogy az Ügynökség más 
szolgáltatóktól szerezhessen be fordítási szolgáltatásokat. Az Ügynökség demokratikus 
ellenőrzését az Európai Parlament egy képviselőjének az igazgatótanácsba történő 
kinevezésével lehetne erősíteni, összhangban az ügynökségekre vonatkozó közös 
megközelítéssel.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

                                               
1Ez 26 AD és 6 AST álláshelyet, továbbá 9 kirendelt nemzeti szakértőt foglal magában. Nem tartalmazza az 
anya-főigazgatóság becsült igényeit, a szerződéses alkalmazottakat és a külső vállalkozókat.
2Becslésként, a 2020 utáni uniós finanszírozás sérelme nélkül.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ENISA-nak gyakorlatiasabb és 
információkon alapuló támogatást kellene 
az EU kiberbiztonsági iparának, 
különösen a kkv-knak és az induló 
vállalkozásoknak nyújtania, amelyek a 
kiberbiztonság területén az innovatív 
megoldások legfontosabb forrásai, 
valamint szorosabb együttműködést 
kellene előmozdítania az egyetemi 
kutatóintézetekkel és a jelentősebb 
szereplőkkel, a külső forrásokból 
származó internetes biztonsági 
termékektől való függőség csökkentése és 
az Unión belüli stratégiai ellátási lánc 
létrehozása céljából.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Egyre gyakoribbak a 
kibertámadások, és az összekapcsoltság 
következtében a kiberfenyegetéseknek és -
támadásoknak egyre kiszolgáltatottabbá 
váló gazdaság és társadalom fokozottabb 
védelmet igényel. Míg a kibertámadások 
általában nem ismernek országhatárokat, a 
kiberbiztonsági hatóságok szakpolitikai 
válaszintézkedései, akárcsak a bűnüldözési 
hatáskörök, túlnyomórészt nemzeti 
szintűek. A nagyszabású kiberbiztonsági 
események az egész EU-ban 
megzavarhatják a legalapvetőbb 
szolgáltatások nyújtását. Ezért hatékony 
uniós szintű reagálásra és válságkezelésre 
van szükség, melynek alapját célirányos 
szakpolitikai intézkedések és az európai 
szolidaritást és kölcsönös segítségnyújtást 
szolgáló gazdagabb eszköztárnak kell 
képeznie. Ennek megfelelően a politika 
formálói, a gazdasági élet szereplői és a 
felhasználók számára egyaránt fontos, 
hogy megbízható uniós adatok alapján 

(4) Egyre gyakoribbak a 
kibertámadások, és az összekapcsoltság 
következtében a kiberfenyegetéseknek és -
támadásoknak egyre kiszolgáltatottabbá 
váló gazdaság és társadalom fokozottabb 
védelmet igényel. Míg a kibertámadások 
általában nem ismernek országhatárokat, a 
kiberbiztonsági hatóságok szakpolitikai 
válaszintézkedései, akárcsak a bűnüldözési 
hatáskörök, túlnyomórészt nemzeti 
szintűek. A nagyszabású kiberbiztonsági 
események az egész EU-ban 
megzavarhatják a legalapvetőbb 
szolgáltatások nyújtását. Ezért hatékony 
uniós szintű reagálásra és válságkezelésre 
van szükség, melynek alapját célirányos 
szakpolitikai intézkedések és az európai 
szolidaritást és kölcsönös segítségnyújtást 
szolgáló gazdagabb eszköztárnak kell 
képeznie. A kibervédelem területén 
jelentős és egyre növekvő képzési igények 
jelentkeznek, amelyeket uniós szintű 
együttműködéssel lehet a 
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rendszeres értékelés készüljön az EU 
kiberbiztonságának és ellenálló
képességének mindenkori helyzetéről, 
továbbá szisztematikus legyen a jövőben 
várható fejlemények, kihívások és 
fenyegetések előrejelzése uniós és globális 
szinten egyaránt.

leghatékonyabban kielégíteni. Ennek 
megfelelően a politika formálói, a 
gazdasági élet szereplői és a felhasználók 
számára egyaránt fontos, hogy megbízható 
uniós adatok alapján rendszeres értékelés 
készüljön az EU kiberbiztonságának és 
ellenálló képességének mindenkori 
helyzetéről, továbbá szisztematikus legyen 
a jövőben várható fejlemények, kihívások 
és fenyegetések előrejelzése uniós és 
globális szinten egyaránt.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európai Tanács 
2003. december 13-i ülésén elfogadott 
2004/97/EK, Euratom határozat keretében 
a tagállamok képviselői úgy határoztak, 
hogy az ENISA székhelye Görögországban 
lesz, egy, a görög kormány által 
meghatározandó városban. Az 
Ügynökségnek otthont adó tagállamnak a 
lehető legkedvezőbb feltételeket kell 
biztosítania az Ügynökség zavartalan és 
hatékony működéséhez. Az Ügynökség 
feladatainak megfelelő és hatékony 
ellátása, a munkaerő felvétele és a 
személyzet megtartása, továbbá a 
hálózatépítési tevékenységek 
hatékonyságának fokozása érdekében 
elengedhetetlen, hogy az Ügynökség 
székhelye megfelelő helyen legyen, ahol 
többek között megfelelő közlekedési 
csatlakozások és létesítmények állnak 
rendelkezésre az Ügynökség 
személyzetének tagjait kísérő házastársak 
és gyermekek részére. A szükséges 
szabályokat az Ügynökség 
igazgatótanácsának jóváhagyását követően 
az Ügynökség és az annak otthont adó 

(10) Az Európai Tanács 
2003. december 13-i ülésén elfogadott 
2004/97/EK, Euratom határozat keretében 
a tagállamok képviselői úgy határoztak, 
hogy az ENISA székhelye Görögországban 
lesz, egy, a görög kormány által 
meghatározandó városban. Az 
Ügynökségnek otthont adó tagállamnak a 
lehető legkedvezőbb feltételeket kell 
biztosítania az Ügynökség zavartalan és 
hatékony működéséhez. Az Ügynökség 
feladatainak megfelelő és hatékony 
ellátása, a munkaerő felvétele és a 
személyzet megtartása, továbbá a 
hálózatépítési tevékenységek 
hatékonyságának fokozása érdekében 
elengedhetetlen, hogy az Ügynökség 
székhelye megfelelő helyen legyen, ahol 
többek között megfelelő közlekedési 
csatlakozások és létesítmények állnak 
rendelkezésre az Ügynökség 
személyzetének tagjait kísérő házastársak 
és gyermekek részére. A szükséges 
szabályokat az Ügynökség 
igazgatótanácsának jóváhagyását követően 
az Ügynökség és az annak otthont adó 
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tagállam közötti megállapodásban kell 
rögzíteni.

tagállam közötti megállapodásban kell 
rögzíteni. Az ügynökségek forrásaival 
foglalkozó intézményközi munkacsoport 
ajánlása szerint e megállapodást a 
Bizottság által végzett értékelést követően 
az Ügynökség hatékonyságának fokozása 
érdekében felül kell vizsgálni, és az 
Ügynökség székhelyét is módosítani kell.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Ügynökségnek magas szintű 
szakértelmet kell kialakítania és 
fenntartania, és olyan hivatkozási alapként 
kell működnie, amely függetlensége, az 
általa nyújtott tanácsok és az általa 
terjesztett információk minősége, 
eljárásainak és működési módszereinek 
átláthatósága, valamint a feladatai 
ellátásában tanúsított gondossága révén 
bizalmat kelt az egységes piac iránt. Az 
Ügynökségnek proaktívan hozzá kell 
járulnia a nemzeti és uniós 
erőfeszítésekhez, és feladatait az uniós 
intézményekkel, szervekkel és 
hivatalokkal, valamint a tagállamokkal 
teljes körű együttműködés keretében kell 
végeznie. Ezenkívül a magánszektorral, 
valamint a többi érintett érdekelt féllel is 
együtt kell működnie, és a tőlük kapott 
észrevételeket is figyelembe kell vennie. 
Feladatainak leírásával meg kell határozni, 
hogy az Ügynökségnek hogyan kell céljait 
elérnie, de egyben rugalmasságot is 
biztosítani kell működéséhez.

(12) Az Ügynökségnek magas szintű 
szakértelmet kell kialakítania és 
fenntartania, és olyan hivatkozási alapként 
kell működnie, amely függetlensége, az 
általa nyújtott tanácsok és az általa 
terjesztett információk minősége, 
eljárásainak és működési módszereinek 
átláthatósága, valamint a feladatai 
ellátásában tanúsított gondossága révén 
bizalmat kelt az egységes piac iránt. Az 
Ügynökségnek proaktívan hozzá kell 
járulnia a nemzeti és uniós 
erőfeszítésekhez, és feladatait az uniós 
intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal 
és ügynökségekkel, valamint a 
tagállamokkal teljes körű együttműködés 
keretében kell végeznie, a párhuzamos 
munka elkerülésével, a szinergia és a 
kiegészítő jelleg előmozdításával, és 
ezáltal a koordináció és a költségvetési 
megtakarítások elérésével. Ezenkívül a 
magánszektorral, valamint a többi érintett 
érdekelt féllel is együtt kell működnie, és a 
tőlük kapott észrevételeket is figyelembe 
kell vennie. Feladatainak leírásával meg 
kell határozni, hogy az Ügynökségnek 
hogyan kell céljait elérnie, de egyben 
rugalmasságot is biztosítani kell 
működéséhez.

Módosítás 5
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Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A nemzetközi jog a kibertérre is 
vonatkozik, és az ENSZ kormányzati 
szakértői csoportjának (UNGGE) 2013-as 
és 2015-ös jelentései megfelelő 
iránymutatásokat nyújtanak, különösen a 
tekintetben, hogy megtiltják az 
államoknak a nemzetközi jogban foglalt 
kötelezettségeiket sértő 
kibertevékenységek folytatását vagy 
tudatos támogatását. A Tallinni kézikönyv 
2.0 ebben az összefüggésben kitűnő alapot 
nyújt az arról szóló vitának, hogy a 
nemzetközi jogot miként lehet a kibertérre 
alkalmazni, és eljött az ideje annak, hogy 
a tagállamok megkezdjék a kézikönyv 
elemzését és alkalmazását.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Ügynökségnek teljes mértékben 
figyelembe kell vennie a folyamatban lévő 
– különösen a különböző uniós kutatási 
kezdeményezések keretében végzett –
kutatási, fejlesztési és technológiaértékelési 
tevékenységeket azért, hogy igény esetén 
tanácsot tudjon adni az uniós intézmények, 
szervek és hivatalok, valamint adott 
esetben a tagállamok számára a hálózat- és 
információbiztonság, különösen a 
kiberbiztonság területét érintő kutatási 
igényekkel kapcsolatban.

(36) Az Ügynökségnek teljes mértékben 
figyelembe kell vennie a folyamatban lévő 
– különösen a különböző uniós kutatási 
kezdeményezések keretében végzett –
kutatási, fejlesztési és technológiaértékelési 
tevékenységeket azért, hogy igény esetén 
tanácsot tudjon adni az uniós intézmények, 
szervek és hivatalok, valamint adott 
esetben a tagállamok számára a hálózat- és 
információbiztonság, különösen a 
kiberbiztonság területét érintő kutatási 
igényekkel kapcsolatban. Az Ügynökség 
számára további költségvetési forrásokat 
kell biztosítani a meglévő uniós kutatási 
programokat kiegészítő kutatási és 
fejlesztési tevékenységekre.

Módosítás 7
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Rendeletre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) Az Ügynökség költségvetését a 
teljesítményalapú költségvetés-tervezés 
elvének tiszteletben tartásával kell 
kialakítani, figyelembe véve az Ügynökség 
céljait és feladatainak elvárt eredményeit.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Ügynökség a kiberbiztonsággal 
kapcsolatos kérdésekben előmozdítja az 
uniós szintű együttműködést és 
koordinációt a tagállamok, az uniós 
intézmények, hivatalok és szervek, 
valamint az érintett felek között, beleértve 
a magánszektort is.

(4) Az Ügynökség a kiberbiztonsággal 
kapcsolatos kérdésekben előmozdítja az 
uniós szintű együttműködést és 
koordinációt a tagállamok, az uniós 
intézmények, hivatalok és szervek, 
valamint az érintett felek között, beleértve 
a magánszektort is, a koordináció és a 
pénzügyi megtakarítások elérése, a 
párhuzamosságok elkerülése, valamint 
tevékenységeik tekintetében a szinergia és 
a kiegészítő jelleg előmozdítása 
érdekében.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a polgárok számára történő 
láthatóságának és tudatosságának 
növelése érdekében közzéteszi és 
népszerűsíti tevékenységeit és 
munkájának eredményeit.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) egyértelműen azonosított európai 
hozzáadott értéket képviselő saját kutatási 
programok folytatása olyan területeken, 
amelyekre még nem terjednek ki a 
meglévő uniós kutatási programok.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazgatótanács tagállamonként 
egy-egy képviselőből és a Bizottság által 
kijelölt két képviselőből áll. Valamennyi 
képviselő rendelkezik szavazati joggal.

(1) Az igazgatótanács tagállamonként 
egy-egy képviselőből, egy, az Európai 
Parlament által kijelölt képviselőből és a 
Bizottság által kijelölt két képviselőből áll. 
Valamennyi képviselő rendelkezik 
szavazati joggal.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az előzetes kimutatástervezetek a 21. cikk 
(1) bekezdésében említett, egységes 
programozási dokumentumban 
megfogalmazott célkitűzésen és várt 
eredményeken alapulnak és figyelembe 
veszik az e célok és várt eredmények 
eléréséhez szükséges pénzügyi forrásokat, 
a teljesítményalapú költségvetés-tervezés 
elvének megfelelően.

Módosítás 13
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Ügynökség alkalmazottainak az 
Ügynökséggel szemben fennálló személyes 
felelősségét illetően az Ügynökség 
személyzetére e tekintetben irányadó 
feltételeket kell alkalmazni.

(5) Az Ügynökség alkalmazottainak az 
Ügynökséggel szemben fennálló személyes 
felelősségét illetően az Ügynökség 
személyzetére e tekintetben irányadó 
feltételeket kell alkalmazni. Biztosítani kell 
a hatékonyságot a személyzet felvétele 
során.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség működéséhez 
szükséges fordítási szolgáltatásokat Az 
Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 
biztosítja.

(2) Az Ügynökség működéséhez 
szükséges fordítási szolgáltatásokat az 
Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 
vagy más fordítási szolgáltatók biztosítják 
a közbeszerzési szabályokkal összhangban 
és a vonatkozó pénzügyi szabályozás által 
megállapított korlátok között.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökségnek otthont adó 
tagállam a lehető legjobb feltételeket 
biztosítja az Ügynökség megfelelő 
működéséhez, ideértve a székhely 
megközelíthetőségét, az alkalmazottak 
gyermekeinek biztosított megfelelő 
oktatási lehetőségeket, valamint a 
személyzetet kísérő gyermekek és 
házastársak munkaerőpiachoz, 
társadalombiztosításhoz és egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférését is.

(2) Az Ügynökségnek otthont adó 
tagállam a lehető legjobb feltételeket 
biztosítja az Ügynökség megfelelő 
működéséhez, ideértve az egyetlen 
székhelyet az egész Ügynökség számára, a 
székhely megközelíthetőségét, az 
alkalmazottak gyermekeinek biztosított 
megfelelő oktatási lehetőségeket, valamint 
a személyzetet kísérő gyermekek és 
házastársak munkaerőpiachoz, 
társadalombiztosításhoz és egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférését is.
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Indokolás

Az Ügynökség jelenlegi struktúrája és adminisztratív székhelye Iráklióban van, az alapvető 
tevékenységeket ellátó központ Athénban pedig nem bizonyult hatékonynak és költséges. Ezért 
az ENISA valamennyi munkatársának ugyanabban a városban kellene dolgoznia. Az e 
bekezdésben említett kritériumok alapján ennek a helynek Athénnek kell lennie.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ügynökségek forrásaival 
foglalkozó intézményközi munkacsoport 
ajánlása szerint a Bizottság által végzett 
értékelést követően az Ügynökség 
székhely-megállapodását felül kell 
vizsgálni, és az Ügynökség székhelyét 
ennek megfelelően módosítani kell.
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