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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur is over het algemeen ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een 
"cyberbeveiligingsverordening" om de rol van het Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (Enisa) verder te vergroten, aangezien cyberbeveiliging duidelijk een 
onderwerp van grensoverschrijdende aard is en een meer Europese benadering passend is. De 
rapporteur is in het bijzonder ingenomen met het voorstel van de Commissie om Enisa een 
permanent mandaat te verlenen, gezien de toegenomen rol van het agentschap, en om de 
personeelsleden van het agentschap zekerheid te geven. De Commissie stelt een toename van 
het AD/AST-personeel met 41 posten tegen 20221 en een verhoging van het jaarlijkse budget 
van het agentschap tot 23 miljoen EUR tegen 2022 voor2.

De rapporteur is van mening dat de huidige manier waarop de zetel geregeld is, namelijk dat 
het agentschap op meer dan één plek is gevestigd, in Heraklion en Athene, het agentschap 
hindert bij het efficiënt uitvoeren van zijn mandaat. De interinstitutionele werkgroep voor de 
middelen van agentschappen, die is opgericht na de overeenkomst over de begroting voor 2014, 
beveelt "de Commissie aan om een evaluatie uit te voeren van de agentschappen met meerdere 
locaties (dubbele zetels, technische locaties naast de zetel, plaatselijke kantoren en detachering 
van personeel buiten de hoofdzetel) op basis van een consistente aanpak en van duidelijke en 
transparante criteria, met name met het oog op de beoordeling van hun toegevoegde waarde, 
mede in het licht van de gemaakte kosten". Alle EU-instellingen zijn akkoord gegaan met deze 
aanbeveling, en de rapporteur is van mening dat deze evaluatie snel moet worden uitgevoerd. 
Na deze evaluatie moeten de instellingen onverwijld de nodige conclusies trekken.

De rapporteur is voorts van mening dat het mandaat van het agentschap voor het bieden van 
expertise verder kan worden versterkt door het agentschap te voorzien van zijn eigen begroting 
voor activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling. Voor deze begroting moet het agentschap 
worden voorzien van de noodzakelijke middelen. 

Er kan nog meer worden bespaard door het agentschap toe te staan vertaaldiensten van andere 
dienstverleners te ontvangen. De democratische controle op het agentschap kan worden 
versterkt door een vertegenwoordiger van het Europees Parlement te benoemen in de raad van 
bestuur, overeenkomstig de gemeenschappelijke aanpak inzake agentschappen.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

                                               
1 Dit omvat 26 AD, 6 AST en 9 gedetacheerde nationale deskundigen. De toename is exclusief de geraamde 
behoeften voor het toezichthoudende directoraat-generaal, arbeidscontractanten en externe contractanten.
2 Als schatting, behoudens de EU-financiering na 2020.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het Enisa moet meer praktische 
ondersteuning bieden en informatie 
verstrekken aan de cyberveiligheidssector 
van de EU, en met name aan kmo's en 
start-ups, die belangrijke bronnen van 
innovatieve oplossingen op het gebied van 
cyberdefensie zijn, en moet nauwere 
samenwerking met instanties voor 
universiteitsonderzoek en andere 
belangrijke spelers bevorderen, teneinde 
de afhankelijkheid van externe bronnen 
voor cyberdefensieproducten te 
minimaliseren en een strategische 
voorzieningsketen binnen de Unie op te 
zetten;

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Cyberaanvallen komen steeds vaker 
voor, en een verbonden economie en 
samenleving die kwetsbaarder is voor 
cyberdreigingen en -aanvallen moet beter 
worden beschermd. Hoewel 
cyberaanvallen vaak grensoverschrijdend 
zijn, nemen cyberbeveiligingsautoriteiten 
en wetshandhavingsinstanties vaak op 
nationaal niveau beleidsmaatregelen. 
Grootschalige cyberincidenten kunnen de 
voorziening van essentiële diensten in de 
hele EU verstoren. Dit vereist 
doeltreffende respons en crisisbeheer op 
EU-niveau, gebaseerd op specifiek beleid 
en bredere instrumenten voor Europese 
solidariteit en wederzijdse bijstand. 
Bovendien is een regelmatige beoordeling 
van de staat van de cyberbeveiliging en -
weerbaarheid in de Unie, op basis van 
betrouwbare EU-gegevens, alsmede een 
systematische prognose van toekomstige 
ontwikkelingen, uitdagingen en dreigingen, 
zowel op EU- als op mondiaal niveau, 

(4) Cyberaanvallen komen steeds vaker 
voor, en een verbonden economie en 
samenleving die kwetsbaarder is voor 
cyberdreigingen en -aanvallen moet beter 
worden beschermd. Hoewel 
cyberaanvallen vaak grensoverschrijdend 
zijn, nemen cyberbeveiligingsautoriteiten 
en wetshandhavingsinstanties vaak op 
nationaal niveau beleidsmaatregelen. 
Grootschalige cyberincidenten kunnen de 
voorziening van essentiële diensten in de 
hele EU verstoren. Dit vereist 
doeltreffende respons en crisisbeheer op 
EU-niveau, gebaseerd op specifiek beleid 
en bredere instrumenten voor Europese 
solidariteit en wederzijdse bijstand. Er is 
een beduidende en toenemende behoefte 
aan opleidingen op het gebied van 
cyberdefensie en hieraan kan het best in 
samenwerkingsverband op het niveau van 
de Unie tegemoet worden gekomen.
Bovendien is een regelmatige beoordeling 
van de staat van de cyberbeveiliging en -
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belangrijk voor beleidmakers, het 
bedrijfsleven en de gebruikers.

weerbaarheid in de Unie, op basis van 
betrouwbare EU-gegevens, alsmede een 
systematische prognose van toekomstige 
ontwikkelingen, uitdagingen en dreigingen, 
zowel op EU- als op mondiaal niveau, 
belangrijk voor beleidmakers, het 
bedrijfsleven en de gebruikers.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Binnen het kader van Besluit 
2004/97/EG, Euratom, vastgesteld tijdens 
de Europese Raad van 13 december 2003, 
hebben de vertegenwoordigers van de 
lidstaten besloten dat het Enisa zou worden 
gevestigd in een door de Griekse regering 
aan te wijzen stad in Griekenland. De 
lidstaat van vestiging moet zorgen voor zo 
gunstig mogelijke voorwaarden voor de 
vlotte en doeltreffende werking van het 
Agentschap. Met het oog op de goede en 
doeltreffende uitvoering van zijn taken, het 
aanwerven en behouden van zijn personeel 
en efficiëntere netwerkactiviteiten is het 
noodzakelijk dat het Agentschap op een 
passende locatie wordt gehuisvest, waar 
onder meer goede vervoersverbindingen en 
passende faciliteiten voorhanden zijn voor 
echtgenoten en kinderen die meereizen met 
de leden van het personeel van het 
Agentschap. De noodzakelijke bepalingen 
moeten worden vastgelegd in een 
overeenkomst tussen het Agentschap en de 
lidstaat van vestiging, die wordt gesloten 
nadat de raad van bestuur van het 
Agentschap daarmee heeft ingestemd.

(10) Binnen het kader van Besluit 
2004/97/EG, Euratom, vastgesteld tijdens 
de Europese Raad van 13 december 2003, 
hebben de vertegenwoordigers van de 
lidstaten besloten dat het Enisa zou worden 
gevestigd in een door de Griekse regering 
aan te wijzen stad in Griekenland. De 
lidstaat van vestiging moet zorgen voor zo 
gunstig mogelijke voorwaarden voor de 
vlotte en doeltreffende werking van het 
Agentschap. Met het oog op de goede en 
doeltreffende uitvoering van zijn taken, het 
aanwerven en behouden van zijn personeel 
en efficiëntere netwerkactiviteiten is het 
noodzakelijk dat het Agentschap op een 
passende locatie wordt gehuisvest, waar 
onder meer goede vervoersverbindingen en 
passende faciliteiten voorhanden zijn voor 
echtgenoten en kinderen die meereizen met 
de leden van het personeel van het 
Agentschap. De noodzakelijke bepalingen 
moeten worden vastgelegd in een 
overeenkomst tussen het Agentschap en de 
lidstaat van vestiging, die wordt gesloten 
nadat de raad van bestuur van het 
Agentschap daarmee heeft ingestemd. Deze 
overeenkomst moet na de door de 
Commissie uitgevoerde evaluatie worden 
herzien, zoals aanbevolen door de 
interinstitutionele werkgroep voor de 
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middelen van agentschappen, met het oog 
op het verhogen van de efficiëntie van het 
Agentschap, en de locatie van het 
Agentschap moet worden geëvalueerd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het Agentschap moet een hoog 
expertiseniveau ontwikkelen en 
handhaven, als referentiepunt fungeren en 
vertrouwen in de eengemaakte markt 
scheppen door zijn onafhankelijkheid, de 
kwaliteit van zijn advies en informatie, de 
transparantie van zijn procedures en 
werkmethoden, en de toewijding bij de 
uitvoering van zijn taken. Het Agentschap 
moet proactief bijdragen tot nationale en 
EU-inspanningen en daarbij zijn taken 
uitvoeren in nauwe samenwerking met de 
instellingen, organen, instanties en 
agentschappen van de Unie en de lidstaten. 
Bovendien moet het Agentschap 
voortbouwen op de input van en de 
samenwerking met de privésector en 
andere relevante belanghebbenden. In een 
reeks taken moet worden vastgesteld hoe 
het Agentschap zijn doelstellingen moet 
verwezenlijken en toch flexibel kan 
functioneren.

(12) Het Agentschap moet een hoog 
expertiseniveau ontwikkelen en 
handhaven, als referentiepunt fungeren en 
vertrouwen in de eengemaakte markt 
scheppen door zijn onafhankelijkheid, de 
kwaliteit van zijn advies en informatie, de 
transparantie van zijn procedures en 
werkmethoden, en de toewijding bij de 
uitvoering van zijn taken. Het Agentschap 
moet proactief bijdragen tot nationale en 
EU-inspanningen en daarbij zijn taken 
uitvoeren in nauwe samenwerking met de 
instellingen, organen, instanties en 
agentschappen van de Unie en de lidstaten, 
en daarbij dubbel werk vermijden, 
synergie en complementariteit bevorderen 
en aldus een betere coördinatie en 
budgettaire besparingen verwezenlijken. 
Bovendien moet het Agentschap 
voortbouwen op de input van en de 
samenwerking met de privésector en 
andere relevante belanghebbenden. In een 
reeks taken moet worden vastgesteld hoe 
het Agentschap zijn doelstellingen moet 
verwezenlijken en toch flexibel kan 
functioneren.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Het internationaal recht is 
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van toepassing op cyberspace en de 
verslagen van de groep van 
regeringsdeskundigen van de Verenigde 
Naties (UN GGE) van 2013 en 2015 
bevatten relevante richtsnoeren, met name 
betreffende het verbod voor landen om 
bewust bij te dragen aan cyberactiviteiten 
die krachtens internationale bepalingen 
in strijd zijn met de verplichtingen van de 
desbetreffende landen, of deze zelf uit te 
voeren. De relevantie van het Handboek 
van Tallinn 2.0 is een uitstekende basis 
voor een debat over de toepasselijkheid 
van het internationale recht op 
cyberspace, en het is tijd dat de lidstaten 
een begin maken met de analyse en de 
tenuitvoerlegging van het Handboek.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Het Agentschap moet ten volle 
rekening houden met de lopende 
activiteiten op het gebied van onderzoek, 
ontwikkeling en technologiebeoordeling, 
en in het bijzonder met de activiteiten van 
de verschillende onderzoeksinitiatieven 
van de Unie om de instellingen, organen en 
instanties van de Unie en in voorkomend 
geval de lidstaten op hun verzoek te 
adviseren over onderzoeksbehoeften op het 
gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging, en met name 
cyberbeveiliging.

(36) Het Agentschap moet ten volle 
rekening houden met de lopende 
activiteiten op het gebied van onderzoek, 
ontwikkeling en technologiebeoordeling, 
en in het bijzonder met de activiteiten van 
de verschillende onderzoeksinitiatieven 
van de Unie om de instellingen, organen en 
instanties van de Unie en in voorkomend 
geval de lidstaten op hun verzoek te 
adviseren over onderzoeksbehoeften op het 
gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging, en met name 
cyberbeveiliging. Er moeten bijkomende 
begrotingsmiddelen voor onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten aan het 
Agentschap worden toegewezen, in 
aanvulling op bestaande 
onderzoeksprogramma's van de Unie.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
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Overweging 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46 bis) Bij het opstellen van de 
begroting van het Agentschap moet het 
beginsel van resultaatgericht begroten in 
acht worden genomen, met oog voor de 
doelstellingen en de verwachte resultaten 
van het werk van het Agentschap.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het Agentschap bevordert de 
samenwerking en coördinatie op EU-
niveau tussen de lidstaten, de EU-
instellingen, -agentschappen en -organen, 
en relevante belanghebbenden, met 
inbegrip van de particuliere sector, 
betreffende kwesties op het gebied van 
cyberbeveiliging.

4. Het Agentschap bevordert de 
samenwerking en coördinatie op EU-
niveau tussen de lidstaten, de EU-
instellingen, -agentschappen en -organen, 
en relevante belanghebbenden, met 
inbegrip van de particuliere sector, 
betreffende kwesties op het gebied van 
cyberbeveiliging, om aldus een betere 
coördinatie en budgettaire besparingen te 
verwezenlijken, dubbel werk te vermijden 
en synergie en complementariteit van de 
werkzaamheden te bevorderen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) zijn activiteiten en de resultaten 
van zijn werkzaamheden bekendmaken en 
promoten, met het oog op een grotere 
zichtbaarheid en bewustmaking onder de 
burgers.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) opdracht geven voor zijn eigen 
onderzoeksactiviteiten op 
aandachtsgebieden die nog niet door 
bestaande onderzoeksprogramma's van de 
Unie worden bestreken, waar er een 
duidelijk vastgestelde Europese 
meerwaarde bestaat.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat en twee 
door de Commissie benoemde 
vertegenwoordigers. Alle 
vertegenwoordigers hebben stemrecht.

1. De raad van bestuur bestaat uit één 
vertegenwoordiger per lidstaat, één door 
het Europees Parlement benoemde 
vertegenwoordiger en twee door de 
Commissie benoemde vertegenwoordigers. 
Alle vertegenwoordigers hebben stemrecht.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorlopige ontwerpraming stoelt op de 
doelstellingen en verwachte resultaten 
van het enig programmeringsdocument 
zoals bedoeld in artikel 21, lid 1, en houdt 
rekening met de financiële middelen die 
nodig zijn voor het verwezenlijken van die 
doelstellingen en verwachte resultaten, in 
overeenstemming met het beginsel van 
resultaatgericht begroten.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De persoonlijke aansprakelijkheid 
van de personeelsleden van het Agentschap 
ten aanzien van het Agentschap is geregeld 
bij de desbetreffende bepalingen die van 
toepassing zijn op het personeel van het 
Agentschap.

5. De persoonlijke aansprakelijkheid 
van de personeelsleden van het Agentschap 
ten aanzien van het Agentschap is geregeld 
bij de desbetreffende bepalingen die van 
toepassing zijn op het personeel van het 
Agentschap. Het Agentschap zorgt voor de 
effectieve aanwerving van personeel.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor het functioneren van het 
agentschap vereiste vertaaldiensten worden 
geleverd door het Vertaalbureau voor de 
organen van de Europese Unie.

2. De voor het functioneren van het 
Agentschap vereiste vertaaldiensten 
worden geleverd door het Vertaalbureau 
voor de organen van de Europese Unie of 
andere verrichters van vertaaldiensten in 
overeenstemming met de 
aanbestedingsregels en binnen de grenzen 
van de toepasselijke financiële regels.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaat van vestiging van het 
Agentschap verschaft zo goed mogelijke 
voorwaarden om een goede werking van 
het Agentschap te waarborgen, met 
inbegrip van de bereikbaarheid van de 
locatie, de aanwezigheid van passende 
onderwijsvoorzieningen voor de kinderen 
van personeelsleden en passende 
arbeidsmogelijkheden, sociale zekerheid en 

2. De lidstaat van vestiging van het 
Agentschap verschaft zo goed mogelijke 
voorwaarden om een goede werking van 
het Agentschap te waarborgen, met 
inbegrip van één enkele locatie voor het 
gehele Agentschap, de bereikbaarheid van 
de locatie, de aanwezigheid van passende 
onderwijsvoorzieningen voor de kinderen 
van personeelsleden en passende 
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medische zorg voor kinderen en 
echtgenoten van personeelsleden.

arbeidsmogelijkheden, sociale zekerheid en 
medische zorg voor kinderen en 
echtgenoten van personeelsleden.

Motivering

De huidige structuur van het Agentschap, met administratieve zetel in Heraklion en 
operationele basis in Athene, is ondoeltreffend en duur gebleken. Alle personeelsleden van het 
Enisa moeten dan ook in dezelfde stad werken. Gezien de in deze paragraaf genoemde 
criteria moet het Agentschap worden gevestigd in Athene.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Na de evaluatie door de Commissie 
zoals aanbevolen door de 
interinstitutionele werkgroep voor de 
middelen van agentschappen, wordt de 
vestigingsovereenkomst van het 
Agentschap herzien en wordt de locatie 
van het Agentschap dienovereenkomstig 
geëvalueerd.
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