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LÜHISELGITUS

Küberturvalisus on digiajastul Euroopa Liidu majandusliku konkurentsivõime ja julgeoleku 

ning liidu demokraatlikke ühiskondi toetava terviklikkuse ja protsesside oluline osa. 

Kübervastupidavusvõime kõrge taseme kindlustamine kogu ELis on äärmiselt tähtis, et 

saavutada tarbijate usaldus digitaalse ühtse turu vastu ning arendada uuenduslikumat ja 

konkurentsivõimelisemat Euroopat. Kuigi Euroopa Liidus on rohkem kui 600 

küberturvalisuse keskust, on liit endiselt küberturvalisuse toodete ja lahenduste netoimportija. 

ELi vastupanuvõime küberrünnetele peab suurenema ja võitlus nende vastu peab olema 

tulemuslikum ning selleks peab liit parandama oma küberpädevust ning suurendama 

kodanike, ettevõtete ja riigiasutuste kaitsmise suutlikkust.

Septembris 2017 esitas komisjon küberturvalisust käsitleva õigusakti, millele järgnes 12. 

septembril 2018 ettepanek luua küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku 

pädevuse keskus (edaspidi „keskus“) ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik (edaspidi 

„võrgustik“).

Arvamuse koostaja on komisjoni ettepanekuga üldiselt rahul. Ta on nõus sellega, et 

eritähelepanu pööratakse pädevuskeskuse eesmärkidele, et toetada liidu küberturbe 

tehnoloogilise ja tööstusliku suutlikkuse säilitamist ja arendamist, aga ka liidu 

küberturbetööstuse tugevdamist ja selle konkurentsivõime suurendamist. Pädevuskeskus 

edendab ja aitab koordineerida riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku ning 

küberturvalisuse pädevuskogukonna tööd. Arvamuse koostaja leiab, et pädevuskeskust ja 

võrgustikku tuleks kasutada vahendina, mille abil suurendada Euroopa kodanike usaldust ja 

tugevdada digitaalset ühtset turgu.

Siiski juhib ta tähelepanu mitmele aspektile, mida tuleks täpsustada ja parandada.

 Esiteks on arvamuse koostaja veendunud, et akrediteerimis- ja hindamisprotsessid, 
mis võimaldavad üksustel kogukonna liikmeks saada, tuleks ELi tasandil ühtlustada, 
et vältida killustumist eri liikmesriikide poolt akrediteeritud üksuste vahel.

 Teiseks tuleb tähelepanu juhtida VKEde tähtsusele, et nende võimalused oleksid 

teistega võrdsemad, ning suurendada nende võimet ühtsel turul osaleda ja 

konkureerida. Seetõttu tuleks arvamuse koostaja arvates saavutada kogukonnas ning 

tööstuse ja teaduse nõuandekogus sidusrühmade tasakaalustatud esindatus, pöörates 

erilist tähelepanu VKEde kaasamisele. Arvamuse koostaja leiab ka, et riiklikud 

koordinatsioonikeskused peaksid tegema tihedat koostööd, et stimuleerida piiriüleseid 

küberturbeprojekte, eelkõige VKEde huvides.

 Kolmandaks on arvamuse koostaja kindlalt veendunud, et keskuse ja võrgustiku üks 
ülesanne peaks olema liidus väljatöötatud küberturbetoodete ja lahenduste suurem 
kasutuselevõtmine ja liidu küberturbetööstuse konkurentsivõime suurendamine. Neid 
eesmärke silmas pidades täpsustab arvamuse koostaja, millised üksused võivad 
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saada küberturvalisuse pädevuskogukonna liikme akrediteeringu, ja toetab 
küberturbetehnoloogia standardimise edendamist Euroopas.

 Neljandaks, liikmesriikide rahalise osaluse asjus on arvamuse koostaja seisukohal, et 
Euroopa Komisjonil ei tohiks olla õigust liidu rahalist osalust pädevuskeskuses 
lõpetada, proportsionaalselt vähendada või peatada. Komisjon on teinud ettepaneku, et 
tal võiks see õigus olla juhul, kui liikmesriik, kes peab rahaliselt osalema, ei tee seda 
või teeb ainult osaliselt või hilinemisega, kuid selline õigus kahjustaks kogu käesoleva 
määrusega loodavat struktuuri ja takistaks liikmesriike osalemast.

 Lõpetuseks rõhutab arvamuse koostaja, et oluline on luua tugev küberoskuste baas, 

mis hõlmab ka koolitus- ja teadlikkuse suurendamise kampaaniaid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Meie igapäevaelu ja majandus 
hakkavad üha enam sõltuma 
digitaaltehnoloogiast ja kodanikud 
puutuvad järjest rohkem kokku tõsiste 
küberintsidentidega. Tuleviku turvalisus 
oleneb muu hulgas liidu küberohtude 
vastase tehnoloogilise ja tööstusliku 
kaitsevõime suurendamisest, kuna nii 
tsiviiltaristu kui ka sõjaline võimekus 
tuginevad turvalistele digitaalsüsteemidele.

(1) Rohkem kui 80 % Euroopa Liidu 
kodanikel on internetiühendus ning meie
igapäevaelu ja majandus hakkavad üha 
enam sõltuma digitaaltehnoloogiast ja 
kodanikud puutuvad järjest rohkem kokku 
tõsiste küberintsidentidega. Tuleviku 
turvalisus oleneb muu hulgas liidu 
küberohtude vastase tehnoloogilise ja 
tööstusliku kaitsevõime suurendamisest, 
kuna nii tsiviiltaristu kui ka sõjaline 
võimekus tuginevad turvalistele 
digitaalsüsteemidele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Riigi- ja valitsusjuhid kutsusid 
2017. aasta septembris toimunud Tallina 
digitaalvaldkonna tippkohtumisel liitu üles 
saavutama selle, et Euroopa oleks 2025. 
aastaks küberturvalisuse alal juhtiv 
piirkond, et kodanikele, tarbijatele ja 
ettevõtetele oleks internetis tagatud 
usaldus, kindlus ja kaitse ning et internet 
oleks vaba ja seda valitseksid seadused.

(4) Riigi- ja valitsusjuhid kutsusid 
2017. aasta septembris toimunud Tallina 
digitaalvaldkonna tippkohtumisel liitu üles 
saavutama selle, et Euroopa oleks 2025. 
aastaks küberturvalisuse alal juhtiv 
piirkond, et kodanikele, tarbijatele ja 
ettevõtetele oleks internetis tagatud 
usaldus, kindlus ja kaitse ning et internet 
oleks vaba, turvalisem ja seda valitseksid 
seadused.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Pädevuskeskuse ja selle tegevuse 
puhul tuleks arvesse võtta määruse (EL) 
2019/XXX [määruse (EÜ) nr 428/2009 
uuesti sõnastamine, mida kavandatakse
ettepanekuga COM(2016)616] 
rakendamist.1a

_________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... 
määrus (EL) 2019/..., millega 
kehtestatakse liidu kord kahesuguse 
kasutusega kaupade ekspordi, 
edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise 
abi ja transiidi kontrollimiseks (EL L..., 
..., lk ...).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Pädevuskeskus peaks olema liidu 
peamine vahend, et koondada 
küberturvalisuse teadusuuringute, 
tehnoloogia ja tööstusarengusse tehtavad 

(8) Pädevuskeskus peaks olema liidu 
peamine vahend, et koondada 
küberturvalisuse teadusuuringute, 
tehnoloogia ja tööstusarengusse tehtavad 
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investeeringud ning rakendada 
asjakohaseid projekte ja algatusi koos 
küberturvalisuse pädevusvõrgustikuga. See 
peaks andma programmi „Euroopa 
horisont“ ja digitaalse Euroopa programmi 
kaudu küberturvalisusega seotud 
finantstoetust ning olema avatud Euroopa 
Regionaalarengu Fondile ja muudele 
programmidele, kui see osutub vajalikuks. 
See lähenemisviis peaks aitama luua 
koostoimet ja koordineerida finantstoetust 
küberturvalisusega seotud 
teadusuuringute, innovatsiooni, 
tehnoloogia ja tööstusarengu valdkonnas 
ning vältida dubleerimist.

investeeringud ning rakendada 
asjakohaseid projekte ja algatusi koos 
küberturvalisuse pädevusvõrgustikuga. See 
peaks andma programmi „Euroopa 
horisont“ ja digitaalse Euroopa programmi 
kaudu küberturvalisusega seotud 
finantstoetust ja toetust Euroopa 
Kaitsefondist kaitsevaldkonna meetmeteks 
ja kaitsega seotud halduskuludeks ning 
olema avatud Euroopa Regionaalarengu 
Fondile ja muudele programmidele, kui see 
osutub vajalikuks. See lähenemisviis peaks 
aitama luua koostoimet ja koordineerida 
finantstoetust, mis on seotud liidu 
algatustega küberturvalisusega seotud 
teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni, 
tehnoloogia ja tööstusarengu valdkonnas 
ning vältida dubleerimist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Arvestades küberturvalisusega 
seotud probleemide ulatust ja silmas 
pidades mujal maailmas tehtavaid 
investeeringuid küberturbevõimsusse ja -
võimekusse, peaksid liit ja selle 
liikmesriigid suurendama oma rahalist 
toetust teadus- ja arendustegevusele ning 
tehnoloogia kasutuselevõtule selles 
valdkonnas. Mastaabisäästu 
saavutamiseks ja kogu liidus võrreldava
kaitsetaseme tagamiseks peaksid 
liikmesriigid koondama oma 
jõupingutused Euroopa raamistikku, 
investeerides vajaduse korral 
pädevuskeskuse mehhanismi kaudu.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Sisseprojekteeritud turve kui 
põhimõte peaks ühtlasi mõjutama nii 
formaalseid kui ka mitteformaalseid 
standardimisprotsesse, kus mitteametliku 
standardimise tavalise praktikana luuakse 
vabade ja avatud litsentside alusel 
avaldatavaid võrdlusrakendusi. Interneti 
taolise üldkasutatava võrgu ja 
teabesüsteemitaristu üldise 
usaldusväärsuse ja vastupidavuse 
seisukohast on hädavajalik eelkõige just 
võrdlusrakenduste turvaline 
disainilahendus.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Võttes arvesse, et käesoleva 
algatuse eesmärke saab kõige paremini 
saavutada, kui selles osalevad kõik 
liikmesriigid või võimalikult palju 
liikmesriike, peaksid hääleõiguse saama 
ainult need liikmesriigid, kes panustavad 
rahaliselt pädevuskeskuse haldus- ja 
tegevuskulude katmisesse, et ajendada 
liikmesriike osalema.

(9) Võttes arvesse, et käesoleva 
algatuse eesmärke saab kõige paremini 
saavutada, kui sellesse panustavad kõik 
liikmesriigid või võimalikult palju 
liikmesriike, peaksid hääleõiguse saama 
ainult need liikmesriigid, kes panustavad 
rahaliselt pädevuskeskuse haldus- ja 
tegevuskulude katmisesse, et ajendada 
liikmesriike osalema.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Riiklike koordineerimiskeskuste 
valiku peaksid tegema liikmesriigid. Lisaks 
vajalikule haldussuutlikkusele peaks 
keskustel olema tehnoloogilised 
eksperditeadmised küberturvalisuse 
valdkonnas või otsene juurdepääs neile 
teadmistele, eelkõige krüptograafia, IKT 

(12) Riiklike koordineerimiskeskuste 
valiku peaksid tegema liikmesriigid. Lisaks 
vajalikule haldussuutlikkusele peaks
keskustel olema tehnoloogilised 
eksperditeadmised küberturvalisuse 
valdkonnas või otsene juurdepääs neile 
teadmistele, eelkõige krüptograafia, IKT 
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turbe teenuste, sissetungide avastamise, 
süsteemiturbe, võrguturbe, tarkvara ja 
rakenduste turbe või turbe ja privaatsuse 
inim- ja sotsiaalsete aspektide valdkonnas. 
Nad peaksid ka suutma tulemuslikult 
suhelda ja kooskõlastada tegevust tööstuse 
ja avaliku sektoriga, sealhulgas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 
2016/114823 kohaselt nimetatud asutustega, 
ning teaduskogukonnaga.

turbe teenuste, sissetungide avastamise, 
süsteemiturbe, võrguturbe, tarkvara ja 
rakenduste turbe või turbe ja privaatsuse 
inim-, eetiliste ja sotsiaalsete aspektide 
valdkonnas. Nad peaksid ka suutma 
tulemuslikult suhelda ja kooskõlastada 
tegevust tööstuse ja avaliku sektoriga, 
sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi (EL) 2016/114823 kohaselt 
nimetatud asutustega, ning 
teaduskogukonnaga. Lisaks tuleks 
asjakohaste teavitusvahendite abil 
suurendada üldsuse teadlikkust 
küberturvalisusest.

_________________ _________________

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 
2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1148 
meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja 
infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge 
tase kogu liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 
1).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 
2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1148 
meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja 
infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge 
tase kogu liidus (ELT L 194, 19.7.2016, lk 
1).

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Pädevuskeskusel peaks olema mitu 
põhifunktsiooni. Esiteks peaks 
pädevuskeskus edendama ja aitama 
koordineerida Euroopa küberturvalisuse 
pädevusvõrgustiku tööd ning toetama 
küberturvalisuse pädevuskogukonda. 
Keskus peaks edendama küberturvalisuse 
tehnoloogilist tegevuskava ning 
soodustama võrgustiku ja küberturvalisuse 
pädevuskogukonna kogutud 
eksperditeadmiste kättesaadavust. Teiseks 
peaks keskus rakendama digitaalse 
Euroopa programmi ja programmi 
„Euroopa horisont“ asjakohaseid osi, 
eraldades toetusi, üldjuhul lähtuvalt 
projektikonkursist. Kolmandaks peaks 
pädevuskeskus edendama liidu, 
liikmesriikide ja/või tööstuse ühiseid 

(15) Pädevuskeskusel peaks olema mitu 
põhifunktsiooni. Esiteks peaks 
pädevuskeskus edendama ja aitama 
koordineerida Euroopa küberturvalisuse 
pädevusvõrgustiku tööd ning toetama 
küberturvalisuse pädevuskogukonda. 
Keskus peaks edendama küberturvalisuse 
tehnoloogilist tegevuskava ning 
soodustama võrgustiku ja küberturvalisuse 
pädevuskogukonna kogutud 
eksperditeadmiste kättesaadavust. Teiseks 
peaks keskus rakendama digitaalse 
Euroopa programmi ja programmi 
„Euroopa horisont“ ning Euroopa 
Kaitsefondi asjakohaseid osi, eraldades 
toetusi, üldjuhul lähtuvalt 
projektikonkursist. Kolmandaks peaks 
pädevuskeskus edendama liidu, 



AD\1175316ET.docx 9/47 PE630.409v02-00

ET

investeeringuid. liikmesriikide ja/või tööstuse ühiseid 
investeeringuid.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Pädevuskeskus peaks stimuleerima 
ja toetama küberturvalisuse 
pädevuskogukonna tegevuse 
koordineerimist ja selle käigus tehtavat 
koostööd, mis hõlmaks suurt, avatud ja 
mitmekesist küberturvalisuse tehnoloogia 
valdkonnas osalejate rühma. See kogukond 
peaks eelkõige hõlmama teadusasutusi, 
pakkumispoolset tööstust, nõudluspoolset 
tööstust ja avalikku sektorit. 
Küberturvalisuse pädevuskogukond peaks 
tagama sisendid pädevuskeskuse tegevuse 
ja töökava jaoks ning lõikama kasu 
pädevuskeskuse ja võrgustiku kogukonna 
arendamise tegevusest, kuid ei tohiks olla 
projektikonkursside ja pakkumismenetluste 
puhul muul viisil privilegeeritud.

(16) Pädevuskeskus peaks stimuleerima 
ja toetama küberturvalisuse 
pädevuskogukonna tegevuse 
koordineerimist ja selle käigus tehtavat 
koostööd, mis hõlmaks suurt, avatud ja 
mitmekesist küberturvalisuse tehnoloogia 
valdkonnas osalejate rühma. See kogukond 
peaks eelkõige hõlmama teadusasutusi, 
sealhulgas neid, kes tegelevad küberturbe 
eetikaga, pakkumispoolset tööstust, 
nõudluspoolset tööstust ja avalikku 
sektorit. Küberturvalisuse 
pädevuskogukond peaks tagama sisendid 
pädevuskeskuse tegevuse ja töökava jaoks 
ning lõikama kasu pädevuskeskuse ja 
võrgustiku kogukonna arendamise 
tegevusest, kuid ei tohiks olla 
projektikonkursside ja pakkumismenetluste 
puhul muul viisil privilegeeritud.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et reageerida nii nõudlus-
kui ka pakkumispoolse tööstuse 
vajadustele, peaks pädevuskeskuse 
ülesanne pakkuda tööstusharule 
küberturvalisuse alaseid teadmisi ja 
tehnilist abi lähtuma nii IKT toodetest ja 
teenustest kui ka kõigist muudest 
tööstuslikest ja tehnoloogilistest toodetest 
ning lahendustest, mille puhul tuleb tagada 

(17) Selleks et reageerida nii nõudlus-
kui ka pakkumispoolse tööstuse 
vajadustele, peaks pädevuskeskuse 
ülesanne pakkuda tööstusharule 
küberturvalisuse alaseid teadmisi ja 
tehnilist abi lähtuma nii IKT toodetest, 
protsessidest ja teenustest kui ka kõigist 
muudest tööstuslikest ja tehnoloogilistest 
toodetest ning lahendustest, mille puhul 
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küberturvalisus. tuleb tagada küberturvalisus.

Selgitus

Omavahel seotud tööstusharudes peaksid kõik väärtusahela osalised tagama oma toodete, 
protsesside ja teenuste küberturvalisuse dünaamilise kavandamise protsessi esimesest etapist 
alates.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Küberturvalisuse pädevuskeskus 
peaks toetama tipptasemel 
küberturbetoodete ja -lahenduste, eriti 
rahvusvaheliselt tunnustatud lahenduste 
laialdast kasutuselevõttu.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kuigi pädevuskeskus ja võrgustik 
peaksid proovima saavutada koostoimet 
küberturvalisuse tsiviil- ja kaitsesektori 
vahel, rakendatakse programmist
„Euroopa horisont“ rahastatavaid projekte 
kooskõlas määrusega XXX [programmi 
„Euroopa horisont“ määrus], milles on 
sätestatud, et programmi „Euroopa 
horisont“ raames läbiviidavates teadus- ja 
innovatsioonitegevustes keskendutakse 
tsiviilrakendustele.

(18) Programmist „Euroopa horisont“ 
rahastatavaid projekte rakendatakse
kooskõlas määrusega XXX [programmi 
„Euroopa horisont“ määrus], milles on 
sätestatud, et programmi „Euroopa 
horisont“ raames läbiviidavates teadus- ja 
innovatsioonitegevustes keskendutakse 
tsiviilrakendustele.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Arvestades, et ENISA näol on juba 
olemas üks ELi küberturvalisusele 
spetsialiseerunud amet, peaks 
pädevuskeskuse nõukogu tagama, et 
koostoime loomiseks konsulteeritakse 
ENISAga kogu keskuse asjakohase 
tegevuse üle.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Võttes arvesse nende 
eksperditeadmisi küberturvalisuse 
valdkonnas, peaks komisjoni 
Teadusuuringute Ühiskeskusel ning 
Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametil 
(ENISA) olema aktiivne roll 
küberturvalisuse pädevuskogukonna ning 
tööstuse ja teaduse nõuandekogu 
tegevuses.

(21) Võttes arvesse nende 
eksperditeadmisi küberturvalisuse 
valdkonnas, peaks komisjoni 
Teadusuuringute Ühiskeskusel ning 
Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametil 
(ENISA) olema aktiivne roll 
küberturvalisuse pädevuskogukonna ning 
tööstuse ja teaduse nõuandekogu 
tegevuses, et tagada koostoime.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 
(ENISA) ja pädevuskeskuse 
küberturbealast asjatundlikkust 
arvestades tuleks saavutada nende 
koostoime, pidades silmas, et ENISA 
peaks jätkama oma strateegiliste 
eesmärkide täitmist eelkõige küberturbe 
sertifitseerimise valdkonnas, nagu on 
määratletud küberturvalisust käsitlevas 
õigusaktis1a, pädevuskeskus peaks aga 
toimima küberturbe operatiivülesandeid 
täitva organina.
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__________________

1a Ettepanek võtta vastu määrus, mis 
käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse 
ametit, millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
küberturvalisuse sertifitseerimist 
(2017/0225(COD).

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Pädevuskeskuse nõuetekohaseks ja 
tulemuslikuks toimimiseks peaksid 
komisjon ja liikmesriigid tagama, et 
nõukogu liikmeteks nimetatavatel isikutel 
on vajalikud erialateadmised ja 
kogemused. Komisjon ja liikmesriigid 
peaksid püüdma ka piirata oma esindajate 
vahetumist nõukogus, et tagada selle töö 
järjepidevus.

(25) Pädevuskeskuse nõuetekohaseks ja 
tulemuslikuks toimimiseks peaksid 
komisjon ja liikmesriigid tagama, et 
nõukogu liikmeteks nimetatavatel isikutel 
on vajalikud erialateadmised ja 
kogemused. Komisjon ja liikmesriigid 
peaksid püüdma ka piirata oma esindajate 
vahetumist nõukogus, et tagada selle töö 
järjepidevus. ENISA-l peaks samuti olema 
nõukogus alaline nõuandev hääleõiguseta 
roll ning temaga tuleks konsulteerida 
kogu keskuse asjakohase tegevuse asjus.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Pädevuskeskusel peaks olema 
nõuandva organina tööstuse ja teaduse 
nõuandekogu, mis tagaks regulaarse 
dialoogi erasektori, tarbijate 
organisatsioonide ja teiste asjaomaste 
sidusrühmadega. Tööstuse ja teaduse 
nõuandekogu peaks keskenduma 
sidusrühmade jaoks olulistele küsimustele 
ja juhtima neile pädevuskeskuse nõukogu 
tähelepanu. Tööstuse ja teaduse 

(27) Pädevuskeskusel peaks olema 
nõuandva organina tööstuse ja teaduse 
nõuandekogu, mis tagaks regulaarse 
dialoogi erasektori, tarbijate 
organisatsioonide ja teiste asjaomaste 
sidusrühmadega. See peaks ühtlasi andma 
tegevdirektorile ja nõukogule sõltumatut 
nõu kasutuselevõtu ja hangete asjus.
Tööstuse ja teaduse nõuandekogu peaks 
keskenduma sidusrühmade jaoks olulistele 
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nõuandekogu koosseis ja sellele määratud 
ülesanded, näiteks sellega konsulteerimine 
töökava asjus, peaksid tagama 
sidusrühmade piisava esindatuse 
pädevuskeskuse töös.

küsimustele ja juhtima neile 
pädevuskeskuse nõukogu tähelepanu. 
Tööstuse ja teaduse nõuandekogu koosseis 
ja sellele määratud ülesanded, näiteks 
sellega konsulteerimine töökava asjus, 
peaksid tagama sidusrühmade piisava 
esindatuse pädevuskeskuse töös. 
Tööstusharu igale sidusrühmale tuleks 
määrata kohtade miinimum, pöörates 
erilist tähelepanu VKEde esindatusele.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Pädevuskeskus peaks vastu võtma 
huvide konfliktide vältimise ja 
lahendamise eeskirjad. Pädevuskeskus 
peaks kohaldama ka asjaomaseid liidu 
sätteid, mis käsitlevad üldsuse juurdepääsu 
dokumentidele, nagu on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) 
nr 1049/200124. Pädevuskeskuse 
isikuandmete töötlemise suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EL) nr XXX/2018. 
Pädevuskeskus peaks teabe, eelkõige 
tundliku, kuid salastamata teabe ja ELi 
salastatud teabe käitlemisel järgima liidu 
institutsioonide suhtes kohaldatavaid 
sätteid ja liikmesriikide õigusakte.

(29) Pädevuskeskus peaks vastu võtma 
oma liikmete, organite ja töötajate, 
nõukogu, samuti teaduse ja tööstuse 
nõuandekogu ning kogukonna huvide 
konfliktide vältimise, kindlakstegemise ja 
lahendamise eeskirjad. Riiklike 
koordineerimiskeskustega seotud huvide 
konfliktide vältimise, kindlakstegemise ja 
lahendamise peaksid tagama 
liikmesriigid. Pädevuskeskus peaks 
kohaldama ka asjaomaseid liidu sätteid, 
mis käsitlevad üldsuse juurdepääsu 
dokumentidele, nagu on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) 
nr 1049/200124. Pädevuskeskuse 
isikuandmete töötlemise suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EL) nr XXX/2018. 
Pädevuskeskus peaks teabe, eelkõige 
tundliku, kuid salastamata teabe ja ELi 
salastatud teabe käitlemisel järgima liidu 
institutsioonide suhtes kohaldatavaid 
sätteid ja liikmesriikide õigusakte.

_________________ _________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 
üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 
2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 
üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, 
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lk 43). lk 43).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Pädevuskeskus peaks tegutsema 
avatult ja läbipaistvalt, edastama 
õigeaegselt kogu asjakohase teabe ning 
reklaamima oma tegevust, sealhulgas 
üldsusele suunatud teavitamis- ja 
levitamistegevuse kaudu. Pädevuskeskuse 
organite kodukord tuleks teha üldsusele 
kättesaadavaks.

(31) Pädevuskeskus peaks tegutsema 
avatult ja läbipaistvalt, edastama 
õigeaegselt tervikliku teabe ning 
reklaamima oma tegevust, sealhulgas 
üldsusele suunatud teavitamis- ja 
levitamistegevuse kaudu. Ta peaks andma 
üldsusele ja huvitatud isikutele 
küberturvalisuse pädevuskogukonna 
liikmete nimekirja ja peaks avalikustama 
nende esitatud huvide deklaratsioonid 
kooskõlas artikliga 42. Pädevuskeskuse 
organite kodukord tuleks teha üldsusele 
kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) On soovitatav, et nii 
pädevuskeskus kui ka riiklikud 
koordineerimiskeskused jälgiksid ja 
järgiksid niivõrd kui võimalik 
rahvusvahelisi standardeid, et soodustada 
üleilmsete parimate tavade omaksvõttu.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 b) Euroopa küberturvalisuse 
kogukonnale võib kasu tuua ühiskonna 
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üldise mitmekesisuse esindamine ja ta 
peaks saavutama etnilise mitmekesisuse 
ning mõlema sugupoole ja puuetega 
inimeste tasakaalustatud esindatuse.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Komisjonil peaks olema õigus 
võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaselt vastu õigusakte, et 
määrata kindlaks pädevuskeskuse ja 
riiklike koordineerimiskeskuste 
lepinguliste kokkulepete elemendid, 
samuti kriteeriumid, mille alusel hinnata 
ja akrediteerida üksusi küberturvalisuse 
pädevuskogukonna liikmetena. On eriti 
oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal 
ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, millel arutatakse 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevuskeskus aitab rakendada 2. Pädevuskeskus aitab rakendada 
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määrusega nr XXX loodud digitaalse 
Euroopa programmi küberturvalisuse osa, 
eelkõige selle määruse (EL) nr XXX 
[digitaalse Euroopa programm] artikliga 6 
seotud meetmeid, ning määrusega nr XXX 
loodud programmi „Euroopa horisont“
küberturvalisuse osa, eelkõige otsuse nr 
XXX (millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
rakendamise eriprogramm) I lisa II samba 
jaotist 2.2.6 [eriprogrammi viitenumber].

määrusega nr XXX loodud digitaalse 
Euroopa programmi küberturvalisuse osa, 
eelkõige selle määruse (EL) nr XXX 
[digitaalse Euroopa programm] artikliga 6 
seotud meetmeid, määrusega nr XXX 
loodud programmi „Euroopa horisont“ 
küberturvalisuse osa, eelkõige otsuse nr 
XXX (millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
rakendamise eriprogramm) I lisa II samba 
jaotist 2.2.6 [eriprogrammi viitenumber], 
ning määrusega nr XXX loodud Euroopa 
Kaitsefondi osa.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „küberturvalisus“ – võrgu- ja 
infosüsteemide, nende kasutajate ja 
muude isikute kaitse küberohtude eest;

(1) „küberturvalisus“ – kogu tegevus, 
mis on vajalik, et kaitsta võrgu- ja 
infosüsteeme, nende kasutajaid ja 
mõjutatud isikuid küberohtude eest;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „küberturvalisuse tooted ja 
lahendused“ – IKT tooted, teenused või 
protsessid, mille eriotstarve on kaitsta 
võrgu- ja infosüsteeme, nende kasutajaid ja 
mõjutatud isikuid küberohtude eest;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „avaliku sektori asutus“ –
valitsusasutus või muu riiklik haldusasutus, 
sealhulgas riikliku, piirkondliku või 
kohaliku tasandi avalik-õiguslikud 
nõuandeorganid või muud füüsilised või 
juriidilised isikud, kes täidavad liikmesriigi 
õiguse alusel avaliku halduse ülesandeid, 
sealhulgas erikohustusi;

(3) „avaliku sektori asutus“ –
valitsusasutus või muu riiklik haldusasutus, 
sealhulgas riikliku, piirkondliku või 
kohaliku tasandi avalik-õiguslikud 
nõuandeorganid või muud füüsilised või 
juriidilised isikud, kes täidavad liidu ja 
liikmesriigi õiguse alusel avaliku halduse 
ülesandeid, sealhulgas erikohustusi;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „osalev liikmesriik“ – liikmesriik, 
kes panustab vabatahtlikult rahaliselt 
pädevuskeskuse haldus- ja tegevuskulude 
katmisesse.

(4) „panustav liikmesriik“ –
liikmesriik, kes panustab vabatahtlikult 
rahaliselt pädevuskeskuse haldus- ja 
tegevuskulude katmisesse.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) säilitada ja arendada 
küberturvalisuse valdkonna tehnoloogilist 
ja tööstuslikku võimekust, mis on vajalik 
liidu digitaalse ühtse turu turvalisuse 
tagamiseks;

(a) säilitada ja arendada 
küberturvalisuse valdkonna tehnoloogilist, 
akadeemilist ja uurimisalast, 
ühiskondlikku ja tööstuslikku võimsust ja 
suutlikkust, mis on vajalik liidu digitaalse 
ühtse turu arendamiseks ja selle 
turvalisuse tagamiseks ning Euroopa 
digitaalse autonoomia edendamiseks;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suurendada liidu küberturvalisuse 
tööstuse konkurentsivõimet ja muuta 
küberturvalisus liidu muude tööstusharude 
jaoks konkurentsieeliseks.

(b) suurendada liidu küberturvalisuse 
tööstuse konkurentsivõimet, edendades 
liidus välja töötatud küberturbetoodete ja -
lahenduste kasutuselevõttu ja sellega 
muutes küberturvalisuse liidu muude 
tööstusharude jaoks konkurentsieeliseks, 
luues sellele tugeva aluse ning seades 
selle küberrünnakute vastases võitluses 
võtmerolli;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) suurendada liidu 
küberjulgeolekutööstuse, võrgu- ja 
infosüsteemide infrastruktuuri, interneti 
ning liidus üldkasutatava riist- ja tarkvara 
vastupidavust ja usaldusväärsust, 
tugevdades seeläbi kodanike, tarbijate ja 
ettevõtjate usaldust digitaalmaailma vastu 
ning aidates sellega kaasa digitaalse ühtse 
turu strateegia eesmärkide saavutamisele;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) suurendada liidus teadlikkust 
küberturvalisusega seotud ohtudest ning 
ühiskondlikust ja eetilisest mõjust ja 
probleemidest;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) toetada, hõlbustada ja kiirendada 
sertifitseerimisprotsesside standardimist.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. soodustada ja aidata koordineerida 
artiklis 6 osutatud riiklike 
koordineerimiskeskuste võrgustiku 
(edaspidi „võrgustik“) ning artiklis 8 
osutatud küberturvalisuse 
pädevuskogukonna tööd;

1. soodustada ja aidata koordineerida 
artiklis 6 osutatud riiklike 
koordineerimiskeskuste võrgustiku 
(edaspidi „võrgustik“) ning artiklis 8 
osutatud küberturvalisuse 
pädevuskogukonna (edaspidi „kogukond“) 
tööd;

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. aidata rakendada määrusega nr 
XXX26 loodud digitaalse Euroopa 
programmi küberturvalisuse osa, eelkõige 
määruse (EL) nr XXX [digitaalse Euroopa 
programm] artikliga 6 seotud meetmeid, 
ning määrusega nr XXX27 loodud 
programmi „Euroopa horisont“ 
küberturvalisuse osa, eelkõige otsuse nr 
XXX (millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
rakendamise eriprogramm) I lisa II samba 
jaotist 2.2.6 [eriprogrammi viitenumber], 
ning muude liidu programmide 
küberturvalisuse osa, kui see on 
sätestatud liidu õigusaktides;

2. aidata rakendada määrusega nr 
XXX26 loodud digitaalse Euroopa 
programmi küberturvalisuse osa, eelkõige 
määruse (EL) nr XXX [digitaalse Euroopa 
programm] artikliga 6 seotud meetmeid, 
ning määrusega nr XXX27 loodud 
programmi „Euroopa horisont“ 
küberturvalisuse osa, eelkõige otsuse nr 
XXX (millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Euroopa horisont“ 
rakendamise eriprogramm) I lisa II samba 
jaotist 2.2.6 [eriprogrammi viitenumber], 
määrusega nr XXX loodud Euroopa 
Kaitsefondi osa ning muude liidu 
programmide küberturvalisuse osa, kui see 
on sätestatud liidu õigusaktides; 

__________________ __________________
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26 [lisada täispikk pealkiri ja ELT viide] 26 [lisada täispikk pealkiri ja ELT viide]

27 [lisada täispikk pealkiri ja ELT viide] 27 [lisada täispikk pealkiri ja ELT viide]

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. suurendada tööstusharude, avaliku 
sektori ja teaduskogukondade käsutuses 
olevat küberturvalisuse alast võimekust, 
teadmisi ja taristuid, täites järgmisi 
ülesandeid:

3. suurendada ühiskonna, 
tööstusharude, avaliku sektori ja 
teaduskogukondade käsutuses olevat 
küberturvalisuse alast vastupanuvõimet, 
võimsust, võimekust, teadmisi ja taristuid, 
täites tipptasemel küberturvalisuse 
tööstus- ja teadustaristuid ja seotud 
teenuseid arvesse võttes järgmisi 
ülesandeid:

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tipptasemel küberturvalisuse 
tööstus- ja teadustaristute ning nendega 
seotud teenuste puhul hankides, täiustades 
ja käitades neid taristuid ja nendega seotud 
teenuseid ning tehes need kättesaadavaks 
tööstuse (sealhulgas VKEd), avaliku 
sektori ning uurimis- ja teaduskogukonna 
mitmesuguste kasutajate jaoks kogu liidus;

(a) tipptasemel küberturvalisuse 
tööstus- ja teadustaristute ning nendega 
seotud teenuste puhul hankides, täiustades 
ja käitades neid taristuid ja nendega seotud 
teenuseid ning tehes need õiglasel, avatud 
ja läbipaistval viisil kättesaadavaks 
tööstuse (sealhulgas eelkõige VKEd), 
avaliku sektori ning uurimis- ja 
teaduskogukonna mitmesuguste kasutajate 
jaoks kogu liidus;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tipptasemel küberturvalisuse 
tööstus- ja teadustaristute ning nendega 
seotud teenuste puhul toetades muid 
üksusi, sealhulgas rahaliselt, et nad saaksid 
hankida, täiustada ja käitada neid taristuid 
ja nendega seotud teenuseid ning teha need 
kättesaadavaks tööstuse (sealhulgas 
VKEd), avaliku sektori ning uurimis- ja 
teaduskogukonna mitmesuguste kasutajate 
jaoks kogu liidus;

(b) toetades muid üksusi, sealhulgas 
rahaliselt, et nad saaksid hankida, täiustada 
ja käitada neid taristuid ja nendega seotud 
teenuseid ning teha need kättesaadavaks 
tööstuse, eelkõige VKEde, avaliku sektori 
ning uurimis- ja teaduskogukonna 
mitmesuguste kasutajate jaoks kogu liidus;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) pakkudes rahalist toetust ja 
tehnilist abi küberturvalisuse valdkonna 
idufirmadele, VKEdele, 
mikroettevõtjatele, üksikekspertidele;
vabavara ja avatud lähtekoodiga tarkvara 
projektidele, mida tavaliselt kasutatakse 
taristu, toodete ja protsesside jaoks, ning 
tsiviiltehnoloogiaprojektidele;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) pakkudes tarkvara turvakoodi 
auditeid ja täiustusi vabavara ja avatud 
lähtekoodiga tarkvara projektidele, mida 
tavaliselt kasutatakse taristu, toodete ja 
protsesside jaoks;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakkudes küberturvalisuse alaseid 
teadmisi ja tehnilist abi tööstusharule ja 
avaliku sektori asutustele, eelkõige 
toetades meetmeid, mille eesmärk on 
suurendada võrgustikus ja küberturvalisuse 
pädevuskogukonnas olemasolevate 
eksperditeadmiste kättesaadavust;

(c) aidates jagada küberturvalisuse 
alaseid teadmisi ja tehnilist abi eelkõige 
VKEdele, tootmissektorile, 
kodanikuühiskonnale, tööstusharule ja 
avaliku sektori asutustele ning 
akadeemilistele ja teaduskogukondadele, 
eelkõige toetades meetmeid, mille eesmärk 
on suurendada võrgustikus ja 
küberturvalisuse pädevuskogukonnas 
olemasolevate eksperditeadmiste 
kättesaadavust;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) edendades taristute, toodete ja 
teenuste väljatöötamisel, hooldamisel, 
käitamisel ja ajakohastamisel 
sisseprojekteeritud turbe põhimõtet; 
eelkõige tipptasemel turvaliste 
arendusmeetodite, piisava turvakontrolli 
ja turvaauditite toetamise teel.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. aidata kaasa tipptasemel 
küberturvalisuse toodete ja lahenduste 
ulatuslikule kasutuselevõtule kogu 
majanduses, täites järgmisi ülesandeid:

4. aidata kaasa tipptasemel ja kestlike 
küberturvalisuse toodete ja lahenduste 
ulatuslikule kasutuselevõtule kogu liidus ja 
eri majandussektorites, täites järgmisi 
ülesandeid:
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) stimuleerides küberturvalisuse 
teadusuuringuid ning liidu küberturvalisuse 
toodete ja lahenduste väljatöötamist ja 
kasutuselevõttu avaliku sektori asutuste ja 
kasutavate tööstusharude poolt;

(a) stimuleerides küberturvalisuse 
teadusuuringuid ning liidu küberturvalisuse 
toodete ja lahenduste väljatöötamist ja 
kasutuselevõttu, sealhulgas avaliku sektori 
asutuste ja tööstusharu poolt;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) toetades küberturvalisuse 
uuringuid küberkuritegevuse valdkonnas;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) abistades avaliku sektori asutusi, 
nõudluspoolset tööstust ja muid kasutajaid 
uusimate küberturvalisuse lahenduste 
kasutuselevõtu ja integreerimise käigus;

(b) abistades avaliku sektori asutusi, 
nõudluspoolset tööstust ja muid kasutajaid 
üldkasutatavate tipptasemel
küberturvalisuse toodete ja lahenduste 
kasutuselevõtu ja integreerimise käigus;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toetades eelkõige avaliku sektori 
asutusi tipptasemel küberturvalisuse 
toodete ja lahenduste riigihangete 

(c) toetades eelkõige avaliku sektori 
asutusi tipptasemel küberturvalisuse 
toodete ja lahenduste riigihangete 
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korraldamisel või korraldades tipptasemel 
küberturvalisuse toodete ja lahenduste 
hankeid avaliku sektori asutuste nimel;

korraldamisel, tipptasemel küberturvalisuse 
toodete ja lahenduste hankeid avaliku 
sektori asutuste nimel, sealhulgas toetades 
keskkonnasäästlikku, sotsiaalset ja 
uuenduslikku hanget kooskõlas 
direktiividega 2014/24/EL and 
2014/25/EL;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) andes rahalist toetust ja tehnilist abi 
küberturvalisuse idufirmadele ja VKEdele, 
et nad pääseksid potentsiaalsetele turgudele 
ja suudaksid hankida investeeringuid;

(d) andes rahalist toetust ja tehnilist abi 
küberturvalisuse idufirmadele, 
üksikekspertidele ja VKEdele, et nad 
pääseksid potentsiaalsetele turgudele, 
leiaksid kasutusvõimalusi ja suudaksid 
hankida investeeringuid;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) ergutades küberturvalisuse 
sertifitseerimise kasutuselevõttu kooskõlas 
küberturvalisust käsitleva õigusaktiga.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. tutvustada küberturvalisuse 
valdkonda ja vähendada küberturvalisuse 
oskuste nappust liidus, täites järgmisi 
ülesandeid:

5. parandada arusaamist 
küberturvalisusest, ka üksikisikute seas; 
suurendada arusaamist küberturvalisuse 
tähtsusest ohtude ennetamisel ja neile 
vastamisel, tutvustada küberturvalisuse 
valdkonda, suurendades küberturvalisuse 
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oskuste taset liidus, ja luua tugev 
küberoskuste baas, täites järgmisi 
ülesandeid:

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetades küberturvalisuse oskuste 
edasiarendamist, vajaduse korral koos
asjaomaste ELi asutuste ja organite, sh 
ENISAga;

(a) toetades küberturvalisuse oskuste ja 
pädevuse edasiarendamist, edendades 
küberturvalisuse tundmise üldist kõrget 
taset ning panustades kasutajate ja 
taristute vastupanuvõimesse liidus 
koostöös asjaomaste ELi asutuste ja 
organite, sh ENISAga, eelkõige 
koolitusprogrammide koostamise ja 
teadlikkuse suurendamise kampaaniate 
korraldamise teel.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) andes rahalist toetust 
küberturvalisuse teadusuuringutele, 
lähtudes ühisest, pidevalt hinnatavast ja 
täiustatavast mitmeaastasest strateegilisest, 
tööstuslikust, tehnoloogia ja 
teadusuuringute tegevuskavast;

(a) andes rahalist toetust 
küberturvalisuse teadusuuringutele, 
lähtudes ühisest, pidevalt hinnatavast ja 
täiustatavast mitmeaastasest strateegilisest, 
tööstuslikust, tehnoloogia ja 
teadusuuringute plaanist;

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetades järgmise põlvkonna 
küberturvalisuse alase tehnoloogilise 
võimekuse teemalisi suuremahulisi 

(b) toetades järgmise põlvkonna 
küberturvalisuse alase tehnoloogilise 
võimekuse teemalisi suuremahulisi 
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teadusuuringuid ja näitlikustamisprojekte 
koostöös tööstusharu ja võrgustikuga;

teadusuuringuid ja näitlikustamisprojekte 
koostöös tööstusharu, võrgustiku ja 
kogukonnaga;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) toetades küberturvalisuse 
tehnoloogia standardimise teadusuuringuid 
ja innovatsiooni;

(c) toetades küberturvalisuse 
tehnoloogia Euroopa standardimise 
edendamiseks vajalikke teadusuuringuid ja 
innovatsiooni tihedas koostöös eelkõige 
Euroopa standardiorganisatsioonidega;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) toetades sõltumatute 
küberturvalisuse toodete ja protsesside 
väljatöötamist, tihedat koostööd 
tööstusharu, võrgustiku ja kogukonnaga;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) arendades pidevalt muutuvate 
ohtudega toimetulekuks vajalikke 
vahendeid ja tehnoloogiat;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koondades sidusrühmi, et edendada 
koostoimet tsiviil- ja kaitsesektori 
küberturvalisuse teadusuuringute ja 
turgude vahel;

(c) koondades sidusrühmi, et edendada 
koostoimet tsiviil- ja kaitsesektori 
küberturvalisuse teadusuuringute ja 
turgude vahel; vajaduse korral 
kooskõlastades tegevust asjaomaste ELi 
asutuste ja organitega, sealhulgas 
ENISAga;

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nõustades asjaomaseid sidusrühmi, 
jagades nendega kogemusi ja edendades 
nende koostööd;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hallates mitut riiki hõlmavaid 
küberkaitse projekte, kui liikmesriigid 
esitavad vastava taotluse, ning seega 
tegutsedes projektijuhina määruse XXX 
[määrus, millega luuakse Euroopa 
Kaitsefond] tähenduses.

(b) hallates mitut riiki hõlmavaid ja 
piiriüleseid küberkaitse projekte, kui 
liikmesriigid esitavad vastava taotluse, 
ning seega tegutsedes projektijuhina 
määruse XXX [määrus, millega luuakse 
Euroopa Kaitsefond] tähenduses.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) aidates vajaduse korral kaasa 
pädevuskeskuse rahastatavate 
küberturvalisuse uuringute põhiõigustele 
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vastavuse ja eetilisuse hindamisele.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. toetada liidu jõupingutusi 
küberturvalisuse valdkonna koostöö 
tugevdamiseks, täites järgmisi ülesandeid:

(a) hõlbustades võrgustiku ja 
kogukonna osalemist rahvusvahelistel 
konverentsidel;

(b) tehes rahvusvahelises 
koostöövõrgustikus koostööd kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädevuskeskuse ja riiklike 
koordineerimiskeskuste suhe põhineb 
lepingul, mille allkirjastavad 
pädevuskeskus ja kõik riiklikud 
koordineerimiskeskused. Lepingus
sätestatakse normid, mis reguleerivad 
pädevuskeskuse ja iga riikliku 
koordineerimiskeskuse suhet ja ülesannete 
jaotust.

5. Pädevuskeskuse ja riiklike 
koordineerimiskeskuste suhe põhineb 
lepingul, mille allkirjastavad 
pädevuskeskus ja kõik riiklikud 
koordineerimiskeskused. Leping koosneb 
samadest üldtingimustest, millega
sätestatakse normid, mis reguleerivad 
pädevuskeskuse ja iga riikliku 
koordineerimiskeskuse suhet ja ülesannete 
jaotust, ning konkreetse riikliku 
koordineerimiskeskuse jaoks kohandatud 
eritingimustest.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga -45 vastu delegeeritud 
õigusakte, et kindlaks määrata käesoleva 
artikli lõikes 5 osutatud lepingute 
elemendid, kaasa arvatud nende vorm.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetada pädevuskeskust selle 
eesmärkide saavutamisel ja eelkõige 
küberturvalisuse pädevuskogukonna 
koordineerimisel;

(a) toetada pädevuskeskust selle 
eesmärkide saavutamisel ja eelkõige 
küberturvalisuse pädevuskogukonna 
loomisel ja koordineerimisel;

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lihtsustada tööstusharu ja 
liikmesriigi tasandi muude osalejate 
osalemist piiriülestes projektides;

(b) edendada, ergutada ja lihtsustada 
kodanikuühiskonna, 
tarbijaorganisatsioonide, akadeemilise ja 
teaduskogukonna, tööstusharu, eelkõige 
idufirmade ja VKEde, ning muude 
liikmesriigi tasandi osalejate osalemist 
piiriülestes projektides;

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) anda stiimuleid piiriülesteks 
projektideks, eelkõige VKEdele;
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Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) panustada koos pädevuskeskusega 
sektoripõhiste küberturvalisuse tööstuslike 
väljakutsete kindlakstegemisse ja nendega 
tegelemisse;

(c) panustada koos pädevuskeskusega 
sektoripõhiste küberturvalisuse 
probleemide kindlakstegemisse, kaasa 
arvatud küberspionaaž, ja nendega 
tegelemisse;

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teha tihedat koostööd riiklike 
standardiorganisatsioonidega, et tagada 
kehtivate standardite kasutuselevõtt ja 
kaasata uute standardite koostamisse kõik 
sidusrühmad, eelkõige VKEd;

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) luua koostoimet asjaomaste riikliku 
ja piirkondliku tasandi tegevustega;

(e) luua koostoimet asjaomaste 
riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi 
tegevustega, et saavutada liidu julgeolek;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) edendada ja levitada ühist 
küberturvalisuse miinimumõppekava 
koostöös liikmesriikide asjaomaste 
asutustega;

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) tutvustada ja levitada võrgustiku, 
küberturvalisuse pädevuskogukonna ja 
pädevuskeskuse asjakohaseid töötulemusi 
riiklikul või piirkondlikul tasandil;

(g) tutvustada ja levitada võrgustiku, 
küberturvalisuse pädevuskogukonna ja 
pädevuskeskuse asjakohaseid töötulemusi 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul
tasandil;

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) hinnata koordineerimiskeskusega 
samas liikmesriigis asutatud üksuste 
taotlusi saada küberturvalisuse 
pädevuskogukonna liikmeks.

(h) hinnata koordineerimiskeskusega 
samas liikmesriigis asutatud üksuste ja 
üksikisikute taotlusi saada küberturvalisuse 
pädevuskogukonna liikmeks;

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) edendada teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid, eelkõige 
VKEde huvides, ning pakkuda koos 
pädevuskeskusega vajalikke 
küberturvalisuse oskusi ja lahendusi.
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Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Küberturvalisuse pädevuskogukond 
aitab täita artiklis 3 sätestatud 
pädevuskeskuse missiooni ning suurendab 
ja levitab küberturvalisuse 
eksperditeadmisi kogu liidus.

1. Küberturvalisuse pädevuskogukond 
aitab täita artiklis 3 sätestatud 
pädevuskeskuse missiooni ning suurendab 
ja levitab küberturvalisuse 
eksperditeadmisi kogu liidus ja pakub 
tehnilist oskusteavet.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Küberturvalisuse pädevuskogukond 
koosneb tööstusharust, haridusasutustest ja 
mittetulunduslikest 
teadusorganisatsioonidest ning -
ühendustest, samuti avaliku sektori 
üksustest ja muudest üksustest, kes 
tegelevad operatiivsete ja tehniliste 
küsimustega. Sinna on koondatud liidus 
küberturvalisuse tehnoloogilist ja 
tööstuslikku võimekust omavad peamised 
sidusrühmad. Sinna kaasatakse riiklikud 
koordineerimiskeskused ning asjakohaste 
eksperditeadmistega liidu institutsioonid ja 
organid.

2. Küberturvalisuse pädevuskogukond 
koosneb kodanikuühiskonnast, 
tööstusharust, sealhulgas VKEd, Euroopa 
standardiorganisatsioonidest, kasutajate 
ühendustest, haridusasutustest ja 
mittetulunduslikest 
teadusorganisatsioonidest ning -
ühendustest, kes tegutsevad riigi või 
Euroopa tasandil, samuti avaliku sektori 
üksustest ja muudest üksustest või 
üksikisikutest, kes tegelevad operatiivsete 
ja tehniliste küsimustega. Sinna on 
koondatud liidus küberturvalisuse 
tehnoloogilist, tööstuslikku, 
ühiskondlikku, teadus- ja uurimisalast
võimekust ja suutlikkust omavad peamised 
sidusrühmad. Sinna kaasatakse riiklikud 
koordineerimiskeskused ning asjakohaste 
eksperditeadmistega liidu institutsioonid ja 
organid.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pädevuskeskuse kaudu rahastatud 
taristu, rajatised, varad ja ressursid 
peavad asuma liikmesriikide 
territooriumil.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädevuskeskus akrediteerib riikliku 
õiguse alusel asutatud üksused 
küberturvalisuse pädevuskogukonna 
liikmetena pärast seda, kui selle 
liikmesriigi riiklik koordineerimiskeskus, 
kus üksus on asutatud, on hinnanud, kas 
üksus täidab lõikes 3 sätestatud 
kriteeriume. Akrediteering ei ole ajaliselt 
piiratud, aga pädevuskeskus võib selle igal 
ajal tühistada, kui tema või asjaomase 
riikliku koordineerimiskeskuse hinnangul 
ei täida üksus lõikes 3 sätestatud 
kriteeriume või kuulub määruse XXX [uus 
finantsmäärus] artikli 136 asjakohaste 
sätete kohaldamisalasse.

4. Pädevuskeskus akrediteerib lõikes 3 
osutatud üksused küberturvalisuse 
pädevuskogukonna liikmetena pärast seda, 
kui selle liikmesriigi riiklik 
koordineerimiskeskus, kus üksus on 
asutatud, on hinnanud, kas üksus täidab 
lõikes 3 sätestatud kriteeriume. 
Akrediteering ei ole ajaliselt piiratud, aga 
pädevuskeskus võib selle igal ajal 
tühistada, kui tema või asjaomase riikliku 
koordineerimiskeskuse hinnangul ei täida 
üksus lõikes 3 sätestatud kriteeriume või 
kuulub määruse XXX [uus finantsmäärus] 
artikli 136 asjakohaste sätete 
kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriikide riiklikud 
koordineerimiskeskused püüavad 
saavutada ühenduse sidusrühmade –
sealhulgas VKEde – tasakaalustatud 
esindatuse ja ergutavad aktiivselt 
alaesindatud sidusrühmade osalemist.



PE630.409v02-00 34/47 AD\1175316ET.docx

ET

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga -45 vastu delegeeritud 
õigusaktid, et täpsustada käesoleva artikli 
lõikes 3 sätestatud kriteeriume ning neile 
kriteeriumidele vastavate üksuste 
akrediteerimise ja hindamise korda.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) ergutavad kogukonna tootjatest ja 
teenuseosutajatest liikmeid oma tooteid ja 
teenuseid küberturvalisust käsitleva 
õigusakti kohaselt vastu võetud 
sertifitseerimiskavade alusel 
sertifitseerima.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. See koostöö toimub töökorra 
raames. Töökord esitatakse komisjonile
eelneva heakskiidu saamiseks.

2. See koostöö toimub 
pädevuskeskuse ja liidu asjakohase 
institutsiooni, organi või asutuse vahel 
kokku lepitud töökorra raames. Pärast 
komisjoni eelneva heakskiidu saamist 
võtab nõukogu töökorra vastu.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõukogusse kuuluvad üks esindaja 
igast liikmesriigist ja liidu nimel viis 
komisjoni esindajat.

1. Nõukogusse kuuluvad üks esindaja 
igast liikmesriigist ja liidu nimel viis 
komisjoni esindajat. Nõukogusse kuulub 
ka üks Euroopa Parlamendi nimetatud 
liige, kellel ei ole hääleõigust.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nõukogu liikmed ja nende 
asendusliikmed määratakse ametisse 
lähtuvalt nende tehnoloogiaalastest 
teadmistest ning asjakohastest juhtimis-, 
haldus- ja eelarvealastest oskustest. 
Komisjon ja liikmesriigid püüavad piirata 
oma esindajate vahetumist nõukogus, et 
tagada selle töö järjepidevus. Komisjoni ja 
liikmesriikide eesmärk on saavutada
meeste ja naiste võrdne esindatus
nõukogus.

3. Nõukogu liikmed ja nende 
asendusliikmed määratakse ametisse 
lähtuvalt nende teadmistest 
küberturvalisuse tehnoloogia või 
teadusuuringute vallas ning asjakohastest 
juhtimis-, haldus- ja eelarvealastest 
oskustest. Komisjon ja liikmesriigid 
püüavad piirata oma esindajate vahetumist 
nõukogus, et tagada selle töö järjepidevus. 
Komisjon ja liikmesriigid tagavad meeste 
ja naiste võrdse esindatuse nõukogus.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vajaduse korral võib komisjon
kutsuda nõukogu koosolekutele vaatlejaid, 
sealhulgas asjaomaste liidu organite, 
asutuste ja talituste esindajaid.

6. Vajaduse korral võib nõukogu
kutsuda oma koosolekutele vaatlejaid, 
sealhulgas tööstuse ja teaduse 
nõuandekogu ja muude asjaomaste liidu 
organite, asutuste ja talituste esindajaid, et 
tagada oskusteabe kaasamine ning 
tugevdada sidemeid tööstusharu ja 
teaduskogukondadega.
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Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Tööstus- ja teadusnõukogu 
esimees võib osaleda nõukogu 
koosolekutel hääleõiguseta vaatlejana, 
kui need koosolekud puudutavad tema 
ülesandeid, nagu on sätestatud artiklis 20.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektor on isik, kellel on 
eksperditeadmised ja hea maine
pädevuskeskuse tegevusvaldkondades.

1. Tegevdirektor on isik, kellel on 
põhjalikud teadmised ja erialateadmised
pädevuskeskuse tegevusvaldkondades.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tegevdirektori nimetab ametisse 
nõukogu komisjoni esitatud kandidaatide 
nimekirjast, järgides avatud ja läbipaistvat
valikumenetlust.

3. Tegevdirektori nimetab ametisse 
nõukogu komisjoni esitatud kandidaatide 
nimekirjast, järgides avatud, läbipaistvat ja 
mittediskrimineerivat valikumenetlust
ning võttes arvesse soolist 
võrdõiguslikkust.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tegevdirektori ametiaeg on neli 5. Tegevdirektori ametiaeg on viis
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aastat. Selle aja lõpuks koostab komisjon 
hinnangu, milles võetakse arvesse 
tegevdirektori tegevuse hindamist ning 
pädevuskeskuse edasisi ülesandeid ja 
probleeme.

aastat. Selle aja lõpuks koostab komisjon 
hinnangu, milles võetakse arvesse 
tegevdirektori tegevuse hindamist ning 
pädevuskeskuse edasisi ülesandeid ja 
probleeme.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjoni ettepanekul, milles 
võetakse arvesse lõikes 5 osutatud 
hinnangut, võib nõukogu pikendada 
tegevdirektori ametiaega üks kord kuni 
nelja aasta võrra.

6. Komisjoni ettepanekul, milles 
võetakse arvesse lõikes 5 osutatud 
hinnangut, võib nõukogu pikendada 
tegevdirektori ametiaega üks kord kuni viie
aasta võrra.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) koostab järelhindamise tulemuste 
alusel võetavaid järelmeetmeid sisaldava 
tegevuskava ning esitab iga kahe aasta järel 
komisjonile aruande edusammude kohta;

(h) koostab järelhindamise tulemuste 
alusel võetavaid järelmeetmeid sisaldava 
tegevuskava ning esitab iga kahe aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja komisjonile 
aruande edusammude kohta;

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt s

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(s) koostab tegevuskava sise- või 
välisauditiaruannete ning Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste 
järelduste põhjal järelmeetmete võtmiseks 
ning annab tehtud edusammude kohta aru 
komisjonile kaks korda aastas ja nõukogule 

(s) koostab tegevuskava sise- või 
välisauditiaruannete ning Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste 
järelduste põhjal järelmeetmete võtmiseks 
ning annab tehtud edusammude kohta aru 
Euroopa Parlamendile ja komisjonile 
kaks korda aastas ja nõukogule 
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korrapäraselt; korrapäraselt;

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tööstuse ja teaduse nõuandekogu 
koosneb kuni 16 liikmest. Liikmed nimetab 
nõukogu küberturvalisuse 
pädevuskogukonna üksuste esindajate 
seast.

1. Tööstuse ja teaduse nõuandekogu 
koosneb kuni 25 liikmest. Liikmed nimetab 
nõukogu küberturvalisuse 
pädevuskogukonna üksuste esindajate 
seast, järgides avatud, läbipaistvat ja 
mittediskrimineerivat valikumenetlust.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tööstuse ja teaduse nõuandekogu 
koosseis peab olema tasakaalus ning 
hõlmama tööstuse, eelkõige VKEde, 
teadusringkondade ja 
kodanikuühiskonna, sealhulgas 
tarbijaorganisatsioonide asjakohast 
esindatust.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tööstuse ja teaduse nõuandekogu 
liikmetel on eksperditeadmised 
küberturvalisuse valdkonna 
teadusuuringute, tööstusarengu, 
kutsealaste teenuste või nende 
rakendamise valdkonnas.
Eksperditeadmiste nõuded täpsustab 

2. Tööstuse ja teaduse nõuandekogu 
liikmetel on küberturvalisuse 
eksperditeadmised vähemalt ühes 
järgmises valdkonnas:
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nõukogu.

(a) teadusuuringud,

(b) tööstuse areng,

(c) koolitus ja haridus.

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tööstuse ja teaduse nõuandekogu 
liikmete ametiaeg on kolm aastat. Neid 
võib ametisse tagasi nimetada.

4. Tööstuse ja teaduse nõuandekogu 
liikmete ametiaeg on neli aastat. Neid võib 
ametisse tagasi nimetada.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjoni ning Euroopa Liidu 
Võrgu- ja Infoturbeameti esindajad võivad
tööstuse ja teaduse nõuandekogu töös 
osaleda ja seda toetada.

5. Komisjoni ning Euroopa Liidu 
Võrgu- ja Infoturbeameti esindajad 
osalevad tööstuse ja teaduse nõuandekogu 
töös ja toetavad seda.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tööstuse ja teaduse nõuandekogu 
kohtub vähemalt kaks korda aastas.

1. Tööstuse ja teaduse nõuandekogu 
kohtub vähemalt kolm korda aastas.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) annab nõukogule nõu ühe või
mitme tööstuse ja teaduse nõuandekogu 
liikme üldisel kooskõlastamisel 
töörühmade moodustamise kohta 
pädevuskeskuse tööga seotud 
konkreetsetes küsimustes ning nimetab 
osalejad;

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) esitab tegevdirektorile ja 
nõukogule küberturvalisuse tehnoloogia 
keskmise kuni pikaajalise kestusega 
tegevuskava projekti;

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) edendab koostööd, võttes aluseks 
ELi varasemad ja praegused mitme 
sidusrühma algatused küberturvalisuse 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Summa Euroopa Kaitsefondist 
kaitsevaldkonnaga seotud meetmetele ja 
halduskuludele.
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Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liidu rahaline toetus ei hõlma
artikli 4 lõike 8 punktis b osutatud 
ülesandeid.

4. Euroopa Kaitsefond hõlmab artikli 
4 lõike 8 punktis b osutatud ülesandeid.

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võib lõpetada 
pädevuskeskusele liidu rahalise toetuse 
andmise, seda proportsionaalselt 
vähendada või selle andmise peatada, kui 
osalevad liikmesriigid ei maksa lõikes 1 
osutatud osalust või teevad seda ainult 
osaliselt või liiga hilja.

välja jäetud

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Pädevuskeskus teeb tihedat 
koostööd teiste liidu institutsioonide, 
asutuste, eelkõige ENISA, ja muude 
asjaomaste organitega;

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevuskeskus tagab üldsusele ja 
huvitatud isikutele asjakohase, objektiivse, 
usaldusväärse ja kergesti juurdepääsetava 
teabe andmise, eelkõige keskuse 
töötulemuste kohta. Ühtlasi avalikustab 
pädevuskeskus artikli 41 kohaselt esitatud 
huvide deklaratsioonid.

2. Pädevuskeskus tagab üldsusele ja 
huvitatud isikutele põhjaliku, objektiivse, 
usaldusväärse ja kergesti juurdepääsetava 
teabe andmise, eelkõige pädevuskeskuse, 
võrgustiku, tööstuse ja teaduse 
nõuandekogu ja kogukonna töö tulemuste
kohta. Ühtlasi avalikustab pädevuskeskus 
artikli 42 kohaselt esitatud huvide 
deklaratsioonid.

Selgitus

Vastavalt komisjoniga peetud arutelule on viide artiklile 41 parandatud viiteks artiklile 42.

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Pädevuskeskus annab üldsusele ja 
huvitatud isikutele küberturvalisuse 
pädevuskogukonna liikmete nimekirja ja 
avalikustab nende esitatud huvide 
deklaratsioonid artikli 42 kohaselt.

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud hindamine 
hõlmab pädevuskeskuse saavutatud 
tulemuste hindamist, võttes arvesse selle 
eesmärke, volitusi ja ülesandeid. Kui 
komisjon leiab, et pädevuskeskuse 
tegevuse jätkumine on tema eesmärke, 
volitusi ja ülesandeid arvestades 
põhjendatud, võib ta teha ettepaneku 
pikendada pädevuskeskuse tegevusaega, 
mis on sätestatud artiklis 46.

3. Lõikes 2 osutatud hindamine 
hõlmab pädevuskeskuse saavutatud 
tulemuste hindamist, võttes arvesse selle 
eesmärke, volitusi ja ülesandeid ning 
hinnangut pädevuskeskuse 
tulemuslikkusele ja tõhususele nende 
tulemuste saavutamisel. Kui komisjon 
leiab, et pädevuskeskuse tegevuse 
jätkumine on tema eesmärke, volitusi ja 
ülesandeid arvestades põhjendatud, võib ta 
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teha ettepaneku pikendada pädevuskeskuse 
tegevusaega, mis on sätestatud artiklis 46.

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevuskeskuse nõukogu võtab vastu 
eeskirjad liikmete, organite ja töötajatega 
seotud huvide konfliktide ärahoidmiseks ja 
lahendamiseks. Need eeskirjad sisaldavad 
sätteid, mille eesmärk on vältida teaduse ja 
tööstuse nõuandekogu ning nõukogus 
tegutsevate liikmete esindajate vahelist 
huvide konflikti kooskõlas määrusega 
XXX [uus finantsmäärus].

Pädevuskeskuse nõukogu võtab vastu 
eeskirjad liikmete, organite ja töötajatega, 
sealhulgas tegevdirektoriga seotud huvide 
konfliktide ärahoidmiseks ja 
lahendamiseks. Need eeskirjad sisaldavad 
sätteid, mille eesmärk on vältida teaduse ja 
tööstuse nõuandekogu ning nõukogus 
tegutsevate liikmete esindajate vahelist 
huvide konflikti kooskõlas määrusega 
XXX [uus finantsmäärus].

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikes koordineerimiskeskustes tagavad 
huvide konfliktide vältimise, 
kindlakstegemise ja lahendamise 
liikmesriigid.

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Asukohaliikmesriik tagab 
pädevuskeskusele parimad võimalikud 
tegutsemistingimused, et tagada ameti 
nõuetekohane toimimine, sealhulgas üks 
asukoht, asukoha ligipääsetavus, sobivate 
haridusasutuste olemasolu töötajate laste 
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jaoks, piisav juurdepääs tööturule ning 
sotsiaalkindlustus ja arstiabi nii töötajate 
lastele kui ka elukaaslastele.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevuskeskus ja tema asukohaliikmesriik 
[Belgia] võivad sõlmida halduslepingu, 
milles käsitletakse privileege ja 
immuniteete ning kõnealuse liikmesriigi 
poolt pädevuskeskusele antavat muud 
toetust.

Pädevuskeskus ja tema asukohaliikmesriik 
[Belgia] sõlmivad halduslepingu, milles 
käsitletakse privileege ja immuniteete ning 
kõnealuse liikmesriigi poolt 
pädevuskeskusele antavat muud toetust.

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 6 lõikes 5a ja artikli 8 lõikes 
4b osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile määramata 
ajaks alates ... [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev].

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 6 lõikes 5a ja artikli 8 lõikes 
4b osutatud volituste delegeerimise igal 
ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.
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4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.

5. Niipea kui komisjon on 
delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb 
ta selle samal ajal teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

6. Artikli 6 lõike 5a ja artikli 8 lõike 
4b alusel vastu võetud delegeeritud 
õigusakt jõustub üksnes juhul, kui 
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

(käesolev artikkel on osa VII peatükist)
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