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Muudatusettepanek 124
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Võrgu- ja
Infoturbeameti (ENISA) kohta

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse 
Uus Euroopa Liidu Võrgu- ja
Infoturbeamet (UENISA)

Or. en

Selgitus

Pakutud alternatiivse nimega rõhutataks uue ja tõhusama liidu võrgu- ja infoturbeameti 
loomist.

Muudatusettepanek 125
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa Võrgu- ja 
Infoturbeameti (ENISA) kohta

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 126
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Elektrooniline side, elektroonilised (1) Elektrooniline side, elektroonilised 
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infrastruktuurid ja teenused on väga oluline 
tegur majanduslikus ja sotsiaalses arengus.
Neil on ühiskonna jaoks eluliselt tähtis roll 
ja need on muutunud samasugusteks 
üldlevinud tarbevahenditeks nagu elektri-
või veevarustus. Nende häired võivad 
põhjustada märkimisväärset majanduslikku 
kahju, mis rõhutab, kui tähtsad on kaitse ja 
vastupidavuse suurendamise meetmed, mis 
võetakse eesmärgiga tagada kriitilise 
tähtsusega teenuste järjepidevus.
Elektroonilise side, infrastruktuuride ja 
teenuste turvalisuses, eelkõige nende 
terviklikkuses ja kättesaadavuses esineb 
pidevalt üha ulatuslikumaid probleeme.
See tekitab ühiskonnas üha enam muret 
muu hulgas ka seetõttu, et võib esineda 
süsteemi keerukusest, õnnetustest, vigadest 
ja selle vastastest rünnakutest tingitud 
probleeme, millel võivad olla tagajärjed 
füüsilisele infrastruktuurile, mille kaudu 
osutatakse Euroopa kodanike heaolu jaoks 
kriitilise tähtsusega teenuseid.

infrastruktuurid ja teenused on väga oluline 
tegur majanduslikus ja sotsiaalses arengus.
Neil on ühiskonna jaoks eluliselt tähtis roll 
ja need on muutunud samasugusteks 
üldlevinud tarbevahenditeks nagu elektri-
või veevarustus. Sidevõrgud toimivad 
ühiskonna ja innovatsiooni 
katalüsaatoritena, mis mitmekordistavad 
tehnoloogia mõju ning kujundavad 
tarbijate käitumist, ärimudeleid, 
tööstusharusid ja kodanikuaktiivsust ning 
poliitilist osalemist. Nende häired võivad 
põhjustada märkimisväärset füüsilist, 
ühiskondlikku ja majanduslikku kahju, 
mis rõhutab, kui tähtsad on kaitse ja 
vastupidavuse suurendamise meetmed, mis 
võetakse eesmärgiga tagada kriitilise 
tähtsusega teenuste järjepidevus.
Elektroonilise side, infrastruktuuride ja 
teenuste turvalisuses, eelkõige nende 
terviklikkuses ja kättesaadavuses esineb 
pidevalt üha ulatuslikumaid probleeme.
See tekitab ühiskonnas üha enam muret 
muu hulgas ka seetõttu, et võib esineda 
süsteemi keerukusest, riketest, 
süsteemsetest vigadest, õnnetustest, 
vigadest ja selle vastastest rünnakutest 
tingitud probleeme, millel võivad olla 
tagajärjed elektroonilisele ja füüsilisele 
infrastruktuurile, mille kaudu osutatakse 
Euroopa kodanike heaolu jaoks kriitilise 
tähtsusega teenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ohtude spekter muutub pidevalt ja 
turvaintsidendid võivad õõnestada tarbija 
usaldust. Kui elektroonilise side, 

(2) Ohtude spekter muutub pidevalt ja 
turvaintsidendid võivad õõnestada tarbija 
usaldust. Kui elektroonilise side, 



AM\877955ET.doc 5/67 PE472.314v01-00

ET

infrastruktuuride ja teenuste tõsistel 
häiretel võib olla oluline majanduslik ja 
sotsiaalne mõju, siis igapäevased 
turbenõuete rikkumised, probleemid ja 
ebameeldivused võivad õõnestada ka 
üldsuse usaldust tehnika, võrkude ja 
teenuste suhtes.

infrastruktuuride ja teenuste tõsistel 
häiretel võib olla oluline majanduslik ja 
sotsiaalne mõju ja nad võivad isegi 
ohustada inimelusid, siis igapäevased 
turbenõuete rikkumised, probleemid ja 
ebameeldivused võivad õõnestada ka 
üldsuse usaldust tehnika, võrkude ja 
teenuste suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa võrgu- ja infoturbe olukorra 
regulaarne hindamine usaldusväärsete 
Euroopa andmete põhjal on seetõttu 
poliitikakujundajatele, tööstusele ja 
kasutajatele tähtis.

(3) Euroopa võrgu- ja infoturbe olukorra 
regulaarne hindamine usaldusväärsete 
Euroopa andmete põhjal ning nii Euroopa 
kui ülemaailmsel tasandil esinevate 
edasiste arengute, väljakutsete ja ohtude 
süstemaatiline hindamine on seetõttu 
poliitikakujundajatele, tööstusele ja 
kasutajatele tähtis.

Or. en

Selgitus

Hiljutised küberrünnakud on näidanud, et võrgu- ja infoturve ei ole mitte ainult Euroopa, 
vaid ülemaailmne küsimus. Euroopa Liidu küberturbe alane tegevus ja poliitika ei saa olla 
introspektiivne ja tagasitoimiv. Selle asemel peaks ENISA-l olema globaalne ja ennetav 
lähenemisviis turvalise arvutivõrgu ökosüsteemi tagamisele.

Muudatusettepanek 129
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liikmesriikide esindajad, kes kohtusid 
13. detsembri 2003. aasta Euroopa 
Ülemkogul, otsustasid, et komisjoni 
ettepaneku alusel asutada tuleva Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 
asukohaks saab Kreeka valitsuse määratud 
linn Kreekas.

(4) Liikmesriikide esindajad, kes kohtusid 
13. detsembri 2003. aasta Euroopa 
Ülemkogul, otsustasid, et komisjoni 
ettepaneku alusel asutatava tulevase
Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 
(ENISA) asukohaks saab Kreeka valitsuse 
määratud linn Kreekas. Kreeka valitsus 
otsustas, et ENISA asukohaks saab 
Heraklioni linn Kreetal. See kokkulepe 
tõstatab tõsiseid küsimusi ameti tõhususe 
ja mõjususe kohta, ning nõukogu peaks 
seetõttu oma otsuse eelpool nimetatud 
näitajaid arvesse võttes läbi vaatama.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liikmesriikide esindajad, kes kohtusid 
13. detsembri 2003. aasta Euroopa 
Ülemkogul, otsustasid, et komisjoni 
ettepaneku alusel asutada tuleva Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 
asukohaks saab Kreeka valitsuse määratud 
linn Kreekas.

(4) Liikmesriikide esindajad, kes kohtusid 
13. detsembri 2003. aasta Euroopa 
Ülemkogul, otsustasid, et komisjoni 
ettepaneku alusel asutada tuleva Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeameti (ENISA) 
asukohaks saab Kreeka valitsuse määratud
Heraklioni linn Kreeta saarel Kreekas.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Võrgu- ja infoturbeprobleemid on
ameti asutamisest alates tehnoloogia, turu 
ja sotsiaal-majanduslike arengutega 
muutunud ning on olnud edasiseks 
mõtteaineks ja arutelu teemaks. Liit on 
muutuvatele probleemidele reageerimiseks 
ajakohastanud oma võrgu- ja 
infoturbepoliitika prioriteete mitmes 
dokumendis, sealhulgas komisjoni 
2006. aasta teatises „Turvalise 
infoühiskonna strateegia – dialoog, 
partnerlus ja aktiivne osalemine”, nõukogu 
2007. aasta resolutsioonis turvalise 
infoühiskonna strateegia kohta Euroopas, 
2009. aasta teatises elutähtsa 
sideinfrastruktuuri kaitse kohta – „Euroopa 
kaitsmine laiaulatuslike küberrünnakute ja 
häirete eest: valmisoleku, turvalisuse ja 
vastupidavuse suurendamine”, 
eesistujariigi järeldustes elutähtsa 
sideinfrastruktuuri kaitse teemalise 
ministrite konverentsi kohta, nõukogu 
2009. aasta resolutsioonis Euroopa ühise 
lähenemisviisi kohta võrgu- ja infoturbele.
Tunnistati vajadust ametit moderniseerida 
ja tugevdada, et aidata edukalt kaasa 
Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide 
tööle Euroopa suutlikkuse arendamisel 
võrgu- ja infoturbeprobleemidega toime 
tulemiseks. Hiljuti võttis komisjon vastu 
Euroopa digitaalse tegevuskava, mis on 
üks Euroopa 2020. aasta strateegia 
suurprojekt. Selle laiahaardelise 
tegevuskava kaudu püütakse kasutada ja 
edendada IKT potentsiaali, et rakendada 
see säästva arengu ja innovatsiooni 
teenistusse. Usalduse suurendamine 
infoühiskonnas on üks põhieesmärk selles 
laiaulatuslikus tegevuskavas, kus kuulutati 
välja rida meetmeid (sh käesolev 
ettepanek), mis komisjon selles valdkonnas 
peab võtma.

(6) Võrgu- ja infoturbeprobleemid on
ENISA asutamisest alates tehnoloogia, turu 
ja sotsiaal-majanduslike arengutega 
muutunud ning on olnud edasiseks 
mõtteaineks ja arutelu teemaks. Liit on 
muutuvatele probleemidele reageerimiseks 
ajakohastanud oma võrgu- ja 
infoturbepoliitika prioriteete mitmes 
dokumendis, sealhulgas komisjoni 
2006. aasta teatises „Turvalise 
infoühiskonna strateegia – dialoog, 
partnerlus ja aktiivne osalemine”, nõukogu 
2007. aasta resolutsioonis turvalise 
infoühiskonna strateegia kohta Euroopas, 
2009. aasta teatises elutähtsa 
sideinfrastruktuuri kaitse kohta – „Euroopa 
kaitsmine laiaulatuslike küberrünnakute ja 
häirete eest: valmisoleku, turvalisuse ja 
vastupidavuse suurendamine”, 
eesistujariigi järeldustes elutähtsa 
sideinfrastruktuuri kaitse teemalise 
ministrite konverentsi kohta, nõukogu 
2009. aasta resolutsioonis Euroopa ühise 
lähenemisviisi kohta võrgu- ja infoturbele.
Tunnistati vajadust ametit moderniseerida 
ja tugevdada, et aidata edukalt kaasa 
Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide 
tööle Euroopa suutlikkuse arendamisel 
võrgu- ja infoturbeprobleemidega toime 
tulemiseks. Hiljuti võttis komisjon vastu 
Euroopa digitaalse tegevuskava, mis on 
üks Euroopa 2020. aasta strateegia 
suurprojekt. Selle laiahaardelise 
tegevuskava kaudu püütakse kasutada ja 
edendada IKT potentsiaali, et rakendada 
see säästva arengu ja innovatsiooni 
teenistusse. Usalduse suurendamine 
infoühiskonnas on üks põhieesmärk selles 
laiaulatuslikus tegevuskavas, kus kuulutati 
välja rida meetmeid (sh käesolev 
ettepanek), mis komisjon selles valdkonnas 
peab võtma.

Or. en
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Muudatusettepanek 132
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Siseturu meetmed elektroonilise side 
turvalisuse ning üldisemalt võrgu- ja 
infoturbe valdkonnas nõuavad 
liikmesriikidelt ja komisjonilt 
mitmesuguseid tehnilisi ja korralduslikke 
rakendusi. Nende nõuete erinev 
kohaldamine võib kaasa tuua 
ebaefektiivsed lahendused ja luua takistusi 
siseturul. See nõuab Euroopa tasandil 
eksperdikeskuse loomist, mis pakuks 
suuniseid, annaks nõu ning vajaduse korral 
võrgu- ja infoturbega seotud abi, millele 
liikmesriigid ja Euroopa institutsioonid 
võivad tugineda. Amet saab neid vajadusi 
rahuldada, arendades ja hoides 
erialateadmiste kõrget taset ning abistades 
liikmesriike, komisjoni ning seeläbi 
äriringkondi, et aidata neil täita õiguslikke 
ja regulatiivseid võrgu- ja 
infoturbenõudeid, aidates sellega kaasa 
siseturu sujuvale toimimisele.

(7) Siseturu meetmed elektroonilise side 
turvalisuse ning üldisemalt võrgu- ja 
infoturbe valdkonnas nõuavad 
liikmesriikidelt ja komisjonilt 
mitmesuguseid tehnilisi ja korralduslikke 
rakendusi. Nende nõuete erinev 
kohaldamine võib kaasa tuua 
ebaefektiivsed lahendused ja luua takistusi 
siseturul. See nõuab Euroopa tasandil 
eksperdikeskuse loomist, mis pakuks 
suuniseid, annaks nõu ning vajaduse korral 
võrgu- ja infoturbega seotud abi, millele 
liikmesriigid ja Euroopa institutsioonid 
võivad tugineda ja mis saaks olulise rolli 
eelkõige võrgu- ja infoturbeprobleemide 
ennetamises, nendele kiiresti 
reageerimises ja nende lahendamises.
Amet saab neid vajadusi rahuldada, 
arendades ja hoides erialateadmiste kõrget 
taset ning abistades liikmesriike, komisjoni 
ning seeläbi äriringkondi, et aidata neil 
täita õiguslikke ja regulatiivseid võrgu- ja 
infoturbenõudeid, aidates sellega kaasa 
siseturu sujuvale toimimisele.

Or. lt

Muudatusettepanek 133
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Amet peaks täitma talle käesoleva liidu (8) Amet peaks täitma talle käesoleva liidu 
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õigusaktiga elektroonilise side valdkonnas 
määratud ülesandeid ja aitama üldiselt 
kaasa elektroonilise side turvalisuse 
suurendamisele, jagades muu hulgas 
erialateadmisi, andes nõu ning edendades 
heade tavade vahetamist.

õigusaktiga elektroonilise side valdkonnas 
määratud ülesandeid ja aitama üldiselt 
kaasa elektroonilise side turvalisuse 
suurendamisele, jagades muu hulgas 
erialateadmisi, andes nõu, edendades heade 
tavade vahetamist ning tehes ettepanekuid 
poliitikavaldkondade kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Amet peaks kaasa aitama 
kõrgetasemelisele võrgu- ja infoturbele 
liidus ning võrgu- ja infoturbekultuuri 
väljatöötamisele Euroopa Liidu kodanike, 
tarbijate, ettevõtete ning avaliku sektori 
organisatsioonide jaoks, andes sellega 
panuse siseturu sujuvaks toimimiseks.

(11) Amet peaks kaasa aitama 
kõrgetasemelisele võrgu- ja infoturbele 
liidus ning võrgu- ja infoturbekultuuri 
väljatöötamisele ja edendamisele Euroopa 
Liidu kodanike, tarbijate, ettevõtete ning 
avaliku sektori organisatsioonide jaoks, 
andes sellega panuse siseturu sujuvaks 
toimimiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 135
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Võttes arvesse praeguseks hetkeks 
Euroopa majanduse alustalaks olevate 
elektrooniliste sidevõrkude järjest 
suuremat tähtsust ja digitaalse majanduse 
tegelikku suurust, tuleks märkimisväärselt 
suurendada ametile eraldatud finants- ja 
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inimressursse, et need vastaksid ameti 
rolli ja ülesannete tugevdamisele ning 
ameti tähtsale positsioonile Euroopa 
digitaal-ökosüsteemi kaitsmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Rida ülesandeid peaks näitama, kuidas 
amet peab oma eesmärgid saavutama, 
võimaldades samas paindlikkust tema 
tegevuses. Ülesanded, mida amet täidab, 
peaksid hõlmama asjaomase teabe ja 
andmete kogumist, mida on vaja 
elektroonilise side, infrastruktuuride ja 
teenuste turvalisuse ja vastupidavuse 
riskide analüüsimiseks ning koostöös 
liikmesriikidega Euroopa võrgu- ja 
infoturbe olukorra hindamiseks. Amet 
peaks tagama kooskõlastamise 
liikmesriikidega ja suurendama 
sidusrühmade koostööd Euroopas, eelkõige 
kaasates oma tegevusse riikide pädevad 
asutused ja erasektori võrgu- ja 
infoturbeeksperdid. Amet peaks abistama 
komisjoni ja liikmesriike dialoogis tööstuse 
esindajatega, et lahendada riist- ja 
tarkvaratoodetega seotud turvaprobleeme 
ning aidata seeläbi kaasa võrgu- ja 
infoturbe ühisele lähenemisviisile.

(12) Rida ülesandeid peaks näitama, kuidas 
amet peab oma eesmärgid saavutama, 
võimaldades samas paindlikkust tema 
tegevuses. Ülesanded, mida amet täidab, 
peaksid hõlmama asjaomase teabe ja 
andmete kogumist, mida on vaja 
elektroonilise side, infrastruktuuride ja 
teenuste turvalisuse ja vastupidavuse 
riskide analüüsimiseks ning koostöös 
liikmesriikidega Euroopa võrgu- ja 
infoturbe olukorra hindamiseks. Amet 
peaks tagama kooskõlastamise 
liikmesriikidega ja suurendama 
sidusrühmade koostööd Euroopas, eelkõige 
kaasates oma tegevusse riikide pädevad 
asutused ja erasektori võrgu- ja 
infoturbeeksperdid ning elektrooniliste 
sidevõrkude- ja teenuste pakkujad, 
võrguseadmete tootjad ja tarkvara 
müüjad. Amet peaks abistama komisjoni ja 
liikmesriike dialoogis tööstuse 
esindajatega, et lahendada riist- ja 
tarkvaratoodetega seotud turvaprobleeme 
ning aidata seeläbi kaasa võrgu- ja 
infoturbe ühisele lähenemisviisile.

Or. en
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Muudatusettepanek 137
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Rida ülesandeid peaks näitama, kuidas 
amet peab oma eesmärgid saavutama, 
võimaldades samas paindlikkust tema 
tegevuses. Ülesanded, mida amet täidab, 
peaksid hõlmama asjaomase teabe ja 
andmete kogumist, mida on vaja 
elektroonilise side, infrastruktuuride ja 
teenuste turvalisuse ja vastupidavuse 
riskide analüüsimiseks ning koostöös 
liikmesriikidega Euroopa võrgu- ja 
infoturbe olukorra hindamiseks. Amet 
peaks tagama kooskõlastamise 
liikmesriikidega ja suurendama 
sidusrühmade koostööd Euroopas, eelkõige 
kaasates oma tegevusse riikide pädevad 
asutused ja erasektori võrgu- ja 
infoturbeeksperdid. Amet peaks abistama 
komisjoni ja liikmesriike dialoogis tööstuse 
esindajatega, et lahendada riist- ja 
tarkvaratoodetega seotud turvaprobleeme 
ning aidata seeläbi kaasa võrgu- ja 
infoturbe ühisele lähenemisviisile.

(12) Rida ülesandeid peaks näitama, kuidas 
amet peab oma eesmärgid saavutama, 
võimaldades samas paindlikkust tema 
tegevuses. Ülesanded, mida amet täidab, 
peaksid hõlmama asjaomase teabe ja 
andmete kogumist, mida on vaja 
elektroonilise side, infrastruktuuride ja 
teenuste turvalisuse ja vastupidavuse 
riskide analüüsimiseks ning koostöös 
liikmesriikidega Euroopa võrgu- ja 
infoturbe olukorra hindamiseks. Amet 
peaks tagama kooskõlastamise ja koostöö
liikmesriikidega ja suurendama 
sidusrühmade koostööd Euroopas, eelkõige 
kaasates oma tegevusse riikide ja Euroopa 
pädevad asutused ja kõrgetasemelised
erasektori võrgu- ja infoturbeeksperdid.
Amet peaks abistama komisjoni, Euroopa 
Parlamenti ja liikmesriike dialoogis 
tööstuse esindajatega, et lahendada riist- ja 
tarkvaratoodetega seotud turvaprobleeme 
ning aidata seeläbi kaasa võrgu- ja 
infoturbe ühisele lähenemisviisile.

Or. ro

Muudatusettepanek 138
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Rida ülesandeid peaks näitama, kuidas 
amet peab oma eesmärgid saavutama, 
võimaldades samas paindlikkust tema 

(12) Rida ülesandeid peaks näitama, kuidas 
amet peab oma eesmärgid saavutama, 
võimaldades samas paindlikkust tema 
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tegevuses. Ülesanded, mida amet täidab, 
peaksid hõlmama asjaomase teabe ja 
andmete kogumist, mida on vaja 
elektroonilise side, infrastruktuuride ja 
teenuste turvalisuse ja vastupidavuse 
riskide analüüsimiseks ning koostöös
liikmesriikidega Euroopa võrgu- ja 
infoturbe olukorra hindamiseks. Amet 
peaks tagama kooskõlastamise 
liikmesriikidega ja suurendama 
sidusrühmade koostööd Euroopas, eelkõige 
kaasates oma tegevusse riikide pädevad 
asutused ja erasektori võrgu- ja 
infoturbeeksperdid. Amet peaks abistama 
komisjoni ja liikmesriike dialoogis tööstuse 
esindajatega, et lahendada riist- ja 
tarkvaratoodetega seotud turvaprobleeme 
ning aidata seeläbi kaasa võrgu- ja 
infoturbe ühisele lähenemisviisile.

tegevuses. Ülesanded, mida amet täidab, 
peaksid hõlmama asjaomase teabe ja 
andmete kogumist, mida on vaja 
elektroonilise side, infrastruktuuride ja 
teenuste turvalisuse ja vastupidavuse 
riskide analüüsimiseks ning koostöös
liikmesriikide ja komisjoniga ning 
vajaduse korral asjaomaste 
sidusrühmadega Euroopa võrgu- ja 
infoturbe olukorra hindamiseks. Amet 
peaks tagama kooskõlastamise 
liikmesriikidega ja suurendama 
sidusrühmade koostööd Euroopas, eelkõige 
kaasates oma tegevusse riikide pädevad 
asutused ja erasektori võrgu- ja 
infoturbeeksperdid. Amet peaks abistama 
komisjoni ja liikmesriike dialoogis tööstuse 
esindajatega, et lahendada riist- ja 
tarkvaratoodetega seotud turvaprobleeme 
ning aidata seeläbi kaasa võrgu- ja 
infoturbe ühisele lähenemisviisile.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse komisjoni rakenduspädevust ja asjaolu, et erasektor omab, juhib ja käitleb 
võrgu infrastruktuuri, ei saa neid välistada osalemast võrgu- ja infoturbe teemalistes 
konsultatsioonides.

Muudatusettepanek 139
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Amet peaks tegutsema 
kontaktüksusena ja tekitama usaldust tänu 
oma sõltumatusele, antud nõu ja levitatava 
teabe kvaliteedile, menetluste ja 
töömeetodite läbipaistvusele ning temale 
antud ülesannete hoolikale täitmisele.
Amet peaks tuginema siseriiklikele ja liidu 
jõupingutustele ning viima seega oma 

(13) Amet peaks tegutsema 
kontaktüksusena ja tekitama usaldust tänu 
oma sõltumatusele, antud nõu ja levitatava 
teabe kvaliteedile, menetluste ja 
töömeetodite läbipaistvusele ning temale 
antud ülesannete hoolikale täitmisele.
Amet peaks tuginema siseriiklikele ja liidu 
jõupingutustele ning viima seega oma 
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ülesandeid ellu täielikus koostöös 
liikmesriikidega ning olema avatud 
kontaktidele tööstusharude ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega. Lisaks peaks 
amet tuginema erasektori panusele ning 
koostööle, kuna neil on elektroonilise side, 
infrastruktuuride ja teenuste turvamises 
oluline roll.

ülesandeid ellu täielikus koostöös 
liikmesriikidega ja Euroopa 
institutsioonidega ning olema avatud 
kontaktidele tööstusharude ja teiste 
asjaomaste sidusrühmadega. Lisaks peaks 
amet tuginema erasektori panusele ning 
koostööle, kuna neil on elektroonilise side, 
infrastruktuuride ja teenuste turvamises 
oluline roll.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Komisjon asutas vastupidavust 
käsitleva Euroopa avaliku ja erasektori 
partnerluse kogu Euroopat hõlmava 
paindliku, IKT-infrastruktuuri 
vastupidavust tagava juhtimisraamistikuna,
milles amet peaks täitma abistavat rolli, 
viies kokku avaliku ja erasektori 
sidusrühmad, et arutada poliitilisi 
prioriteete, probleemide majanduslikku ja 
turumõõdet ning meetmeid IKT-
infrastruktuuri vastupidavuse tagamiseks 
ning määrata kindlaks sidusrühmade 
vastutus.

(14) Komisjon asutas vastupidavust 
käsitleva Euroopa avaliku ja erasektori 
partnerluse kogu Euroopat hõlmava 
paindliku, IKT-infrastruktuuri 
vastupidavust tagava juhtimisraamistikuna,
mille raames amet peaks välja arendama 
eriteadmised, et edendada tihedamat 
koostööd avaliku ja erasektori vahel, ja 
peaks täitma abistavat rolli, viies kokku 
avaliku ja erasektori sidusrühmad, et 
arutada poliitilisi prioriteete, probleemide 
majanduslikku ja turumõõdet ning 
meetmeid IKT-infrastruktuuri 
vastupidavuse tagamiseks ning määrata 
kindlaks sidusrühmade vastutus.

Or. lt

Muudatusettepanek 141
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Amet peaks andma komisjonile tema 
taotlusel või omal algatusel nõu arvamuste 
ning tehniliste ja sotsiaal-majanduslike 
analüüside abil, et aidata välja töötada 
võrgu- ja infoturbe valdkonna poliitikat.
Amet peaks samuti abistama liikmesriike 
ning Euroopa institutsioone ja organeid 
nende taotlusel nende jõupingutustes 
võrgu- ja infoturbe alase poliitika ja 
suutlikkuse väljatöötamiseks.

(15) Amet peaks andma komisjonile tema 
taotlusel või omal algatusel nõu arvamuste 
ning tehniliste ja sotsiaal-majanduslike 
analüüside abil, et aidata välja töötada 
võrgu- ja infoturbe valdkonna poliitikat.
Amet peaks samuti abistama liikmesriike, 
elektroonilise side Euroopa reguleerivate 
asutuste ühendatud ametit (BEREC) ning 
Euroopa institutsioone ja organeid nende 
taotlusel nende jõupingutustes võrgu- ja 
infoturbe alase poliitika ja suutlikkuse 
väljatöötamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Amet peaks andma komisjonile tema 
taotlusel või omal algatusel nõu arvamuste 
ning tehniliste ja sotsiaal-majanduslike 
analüüside abil, et aidata välja töötada 
võrgu- ja infoturbe valdkonna poliitikat.
Amet peaks samuti abistama liikmesriike 
ning Euroopa institutsioone ja organeid 
nende taotlusel nende jõupingutustes 
võrgu- ja infoturbe alase poliitika ja 
suutlikkuse väljatöötamiseks.

(15) Amet peaks andma komisjonile nõu 
arvamuste ning tehniliste ja sotsiaal-
majanduslike analüüside abil, et aidata 
välja töötada võrgu- ja infoturbe valdkonna 
poliitikat. Amet peaks samuti abistama 
liikmesriike ning liidu institutsioone ja
organeid nende taotlusel või omal 
algatusel nende jõupingutustes võrgu- ja 
infoturbe alase poliitika ja suutlikkuse 
väljatöötamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Amet peaks andma komisjonile tema
taotlusel või omal algatusel nõu arvamuste 
ning tehniliste ja sotsiaal-majanduslike 
analüüside abil, et aidata välja töötada 
võrgu- ja infoturbe valdkonna poliitikat.
Amet peaks samuti abistama liikmesriike 
ning Euroopa institutsioone ja organeid 
nende taotlusel nende jõupingutustes 
võrgu- ja infoturbe alase poliitika ja 
suutlikkuse väljatöötamiseks.

(15) Amet peaks andma komisjonile, 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
nende taotlusel või omal algatusel nõu 
arvamuste ning tehniliste ja sotsiaal-
majanduslike analüüside abil, et aidata 
välja töötada võrgu- ja infoturbe valdkonna 
poliitikat. Amet peaks samuti abistama 
liikmesriike ning Euroopa institutsioone ja 
organeid nende taotlusel nende 
jõupingutustes võrgu- ja infoturbe alase 
poliitika ja suutlikkuse väljatöötamiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 144
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Amet peaks hõlbustama koostööd 
liikmesriikide pädevate riigiasutuste vahel, 
eelkõige toetades heade tavade ja 
standardite väljatöötamist ja sellealast 
teabevahetust teavitusprogrammide ja 
teadlikkuse tõstmise kavade jaoks. Sellist 
tegevust hõlbustab suurem teabevahetus 
liikmesriikide vahel. Amet peaks samuti 
toetama avaliku ja erasektori sidusrühmade 
koostööd liidu tasandil, tehes seda osaliselt 
teabe jagamise edendamise, teadlikkuse 
tõstmise kampaaniate ning teavitus- ja 
koolitusprogrammide abil.

(20) Amet peaks hõlbustama koostööd 
liikmesriikide pädevate riigiasutuste vahel, 
eelkõige toetades heade tavade ja 
standardite väljatöötamist ning edendamist
ja sellealast teabevahetust 
teavitusprogrammide ja teadlikkuse 
tõstmise kavade jaoks. Sellist tegevust 
hõlbustab suurem teabevahetus 
liikmesriikide vahel. Amet peaks samuti 
toetama avaliku ja erasektori sidusrühmade 
koostööd liidu tasandil, tehes seda osaliselt 
teabe jagamise edendamise, teadlikkuse 
tõstmise kampaaniate ning teavitus- ja 
koolitusprogrammide abil.

Or. ro

Muudatusettepanek 145
Ivailo Kalfin



PE472.314v01-00 16/67 AM\877955ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Amet abistab muu hulgas 
asjaomaseid Euroopa Liidu institutsioone 
ja liikmesriike üleliiduliste 
lõppkasutajatele suunatud 
teavituskampaaniate koostamises ja 
läbiviimises, mille eesmärk on 
propageerida üksikisikute ohutumat 
veebikäitumist ja suurendada teadlikkust 
küberkeskkonnas varitseda võivatest 
ohtudest (küberkuritegevus, nagu 
andmepüügi rünnakud, robotivõrgud, 
finants- ja pangapettused), ning pakkuda 
ka põhilise tuvastamise ja andmekaitse 
alaseid nõuandeid.

Or. en

Selgitus

Näide „Küberturbe teadlikkuse kuust”, mille USA valitsus algatas 2003. aastal. Rohkem 
teavet aadressil http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1158611596104.shtm; 
http://www.staysafeonline.org/ncsam.

Muudatusettepanek 146
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kui see on asjakohane ja kasulik ameti 
reguleerimisala, eesmärkide ja ülesannete 
seisukohast, võib amet jagada oma 
kogemusi ja üldinfot Euroopa Liidu õiguse 
alusel loodud ning võrgu- ja infoturbega 
tegelevate asutuste ja ametitega.

(23) Kui see on asjakohane ja kasulik ameti 
reguleerimisala, eesmärkide ja ülesannete 
seisukohast, võib amet jagada oma 
kogemusi ja üldinfot Euroopa Liidu õiguse 
alusel loodud ning võrgu- ja infoturbega 
tegelevate asutuste ja ametitega. Amet 
peaks kaasa aitama teadustöö 
prioriteetide kindlakstegemisele Euroopa 
tasandil seoses võrgu töökindluse ning 
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võrgu- ja teabeturbega ning tööstuse 
vajaduste alaste teadmiste vahendamisega 
potentsiaalsetele uurimisasutustele.

Or. lt

Muudatusettepanek 147
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Võrgu- ja infoturbega seotud 
probleemid on ülemaailmsed.
Turbestandardite tõstmiseks on vaja teha 
tihedamat rahvusvahelist koostööd, 
parandada teavitamist, edendada ühtset 
ülemaailmset lähenemisviisi võrgu- ja 
infoturbele. Selleks peaks amet toetama 
koostööd kolmandate riikidega ja
rahvusvaheliste organisatsioonidega, tehes 
seda vajaduse korral koostöös Euroopa
välisteenistusega.

(26) Võrgu- ja infoturbega seotud 
probleemid on ülemaailmsed. Vaja on teha 
tihedamat rahvusvahelist koostööd, et 
tegeleda vajadusega rahvusvahelise 
õigusraamistiku järgi, tõsta 
turbestandardeid (mis hõlmab ka ühiste 
käitumisnormide ja tegevusjuhendite 
määratlemist) ja parandada teavitamist,
millega edendatakse nii kiiremat 
rahvusvahelist koostööd reageerimise 
valdkonnas kui ka ühtset ülemaailmset 
lähenemisviisi võrgu- ja infoturbele.
Selleks peaks amet toetama Euroopa 
täiendavat kaasamist ja koostööd 
kolmandate riikidega ning rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, pakkudes vajaduse 
korral asjaomastele Euroopa organitele ja 
institutsioonidele vajalikku ekspertiisi 
ning analüüsi.

Or. en

Selgitus

Pakutud meetmed on kõik küber- ning võrgu- ja infoturbe alase koostöö suurendamise 
põhielemendid. Et liidu osalust rahvusvahelise koostöö alastes aruteludes tuleks tugevdada, 
tuleks ENISAt toetada ekspertiisi pakkumisel asjaomastele Euroopa Liidu organitele ja/või 
institutsioonidele.
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Muudatusettepanek 148
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Ameti ülesannete teostamine ei tohiks 
mõjutada järgmiste üksuste pädevust ega 
välistada vastavate pädevuste ja ülesannete 
teostamist, neid takistada või nendega 
kattuda: riiklikud reguleerivad asutused 
nagu elektroonilisi sidevõrkusid ja -
teenuseid käsitlevates direktiivides 
sätestatud, samuti Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1211/2009 
loodud elektroonilise side Euroopa 
reguleerivate asutuste ühendatud amet
(BEREC) ning direktiivis 2002/21/EÜ 
osutatud sidekomitee; Euroopa 
standardiorganisatsioonid; siseriiklikud 
standardiorganisatsioonid ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 
1998. aasta direktiivis 98/34/EÜ (milles on 
sätestatud tehniliste standardite ja normide 
kohta käiva teabe ning infoühiskonna 
teenuste eeskirjade esitamise kord) 
sätestatud alaline komitee ning 
liikmesriikide järelevalveasutused, mis 
tegelevad üksikisikute kaitsega seoses 
isikuandmete töötlemise ja selliste andmete 
vaba liikumisega.

(27) Ameti ülesannete teostamine ei tohiks 
mõjutada järgmiste üksuste pädevust ega 
välistada vastavate pädevuste ja ülesannete 
teostamist, neid takistada või nendega 
kattuda: riiklikud reguleerivad asutused 
nagu elektroonilisi sidevõrkusid ja -
teenuseid käsitlevates direktiivides 
sätestatud, samuti Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1211/2009 
loodud elektroonilise side Euroopa 
reguleerivate asutuste ühendatud amet
(BEREC), kes peaks olema esindatud 
ameti alalises sidusrühmas, ning 
direktiivis 2002/21/EÜ osutatud 
sidekomitee; Euroopa 
standardiorganisatsioonid; siseriiklikud 
standardiorganisatsioonid ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 
1998. aasta direktiivis 98/34/EÜ (milles on 
sätestatud tehniliste standardite ja normide 
kohta käiva teabe ning infoühiskonna
teenuste eeskirjade esitamise kord) 
sätestatud alaline komitee ning 
liikmesriikide järelevalveasutused, mis 
tegelevad üksikisikute kaitsega seoses 
isikuandmete töötlemise ja selliste andmete 
vaba liikumisega.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Ameti tõhususe tagamiseks peaksid 
liikmesriigid ja komisjon olema esindatud 
juhatuses, mis peaks kindlaks määrama 
ameti tegevuse üldsuuna ning tagama, et 
amet täidab oma ülesandeid vastavalt 
käesolevale määrusele. Juhatusele tuleks 
anda vajalikud volitused koostada ameti 
eelarve ja kontrollida selle täitmist, võtta 
vastu kohased finantseeskirjad, luua ameti 
otsustamismenetluseks läbipaistvad 
töömenetlused, võtta vastu ameti 
tööprogramm, võtta vastu ameti töökord, 
tegevuse sise-eeskirjad ning nimetada 
ametisse tegevdirektor ja otsustada tema 
ametiaja pikendamine või lõpetamine.
Juhatusel peaks olema võimalik asutada 
tööorganeid, kes abistavad teda ülesannete 
täitmisel; sellised organid võiksid näiteks 
koostada otsuste eelnõusid või teha nende 
rakendamise järelevalvet.

(28) Ameti tõhususe tagamiseks peaksid 
liikmesriigid ja komisjon olema esindatud 
juhatuses, mis peaks kindlaks määrama 
ameti tegevuse üldsuuna ning tagama, et 
amet täidab oma ülesandeid vastavalt 
käesolevale määrusele. Juhatusele tuleks 
anda vajalikud volitused koostada ameti 
eelarve ja kontrollida selle täitmist, võtta 
vastu kohased finantseeskirjad, luua ameti 
otsustamismenetluseks läbipaistvad 
töömenetlused, võtta vastu ameti 
tööprogramm, võtta vastu ameti töökord, 
tegevuse sise-eeskirjad ning nimetada 
ametisse või tagandada ametist
tegevdirektor, milleks on vaja Euroopa 
Parlamendi nõusolekut. Juhatusel peaks 
olema võimalik asutada tööorganeid, kes 
abistavad teda ülesannete täitmisel; sellised 
organid võiksid näiteks koostada otsuste 
eelnõusid või teha nende rakendamise 
järelevalvet.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tegevdirektoril peaks olema võimalus 
luua ajutisi töörühmi selleks, et käsitleda 
eelkõige teaduslikke, tehnilisi, juriidilisi 
või sotsiaal-majanduslikke küsimusi.
Ajutiste töörühmade loomisse peaks 
tegevdirektor kaasama erasektori ning 
kasutama nende asjakohaseid teadmisi, 
mida on vaja selleks, et ametil oleks 
võimalik saada kõige ajakohasemat 
olemasolevat teavet, et reageerida arenevas 
infoühiskonnas esinevatele 

(30) Tegevdirektoril peaks olema võimalus 
luua ajutisi töörühmi selleks, et käsitleda 
eelkõige teaduslikke, tehnilisi või juriidilisi 
või sotsiaal-majanduslikke küsimusi.
Ajutiste töörühmade loomisse peaks 
tegevdirektor kaasama erasektori ning 
kasutama nende asjakohaseid teadmisi, 
mida on vaja selleks, et ametil oleks 
võimalik saada kõige ajakohasemat 
olemasolevat teavet, et reageerida arenevas 
infoühiskonnas esinevatele 
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turvaprobleemidele. Amet peaks tagama, et 
ajutistesse töörühmadesse valitakse liikmed 
kõige kõrgemate erialaste standardite järgi, 
võttes nõuetekohaselt arvesse, et seal 
oleksid tasakaalustatult esindatud 
konkreetsetest küsimustest lähtuvalt 
liikmesriikide riiklikud haldusorganid, 
erasektor (sealhulgas tööstus), kasutajad 
ning võrgu- ja infoturbe alal pädevad 
teaduseksperdid. Amet võib vajaduse 
korral igal üksikjuhul eraldi kutsuda 
töörühmade menetlustes osalema üksikuid 
asjaomase valdkonna tunnustatud 
asjatundjaid. Nende kulud peaks kandma 
amet vastavalt sise-eeskirjadele ning 
kooskõlas olemasolevate 
finantsmäärustega.

turvaprobleemidele. Amet peaks tagama, et 
ajutistesse töörühmadesse valitakse liikmed 
kõige kõrgemate erialaste standardite järgi, 
võttes nõuetekohaselt arvesse, et seal 
oleksid tasakaalustatult esindatud 
konkreetsetest küsimustest lähtuvalt 
liikmesriikide riiklikud haldusorganid,
liidu institutsioonid, erasektor (sealhulgas 
tööstus), kasutajad ning võrgu- ja infoturbe 
alal pädevad teaduseksperdid. Amet võib 
vajaduse korral igal üksikjuhul eraldi 
kutsuda töörühmade menetlustes osalema 
üksikuid asjaomase valdkonna tunnustatud 
asjatundjaid. Nende kulud peaks kandma 
amet vastavalt sise-eeskirjadele ning 
kooskõlas olemasolevate 
finantsmäärustega.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Amet tegutseb kooskõlas i) 
subsidiaarsuse põhimõttega, tagades võrgu-
ja infoturbe küsimuste nõuetekohase 
kooskõlastuse liikmesriikide vahel ning 
parandades riikide poliitikameetmete 
tõhusust, andes neile seega lisandväärtust, 
ja ii) proportsionaalsuse põhimõttega, mitte 
minnes kaugemale käesolevas määruses 
seatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust.

(32) Amet tegutseb kooskõlas i) 
subsidiaarsuse põhimõttega, tagades võrgu-
ja infoturbe küsimuste nõuetekohase 
kooskõlastuse liikmesriikide ja riiklike 
pädevate asutuste vahel ning parandades 
riikide poliitikameetmete tõhusust, andes 
neile seega lisandväärtust, ja ii) 
proportsionaalsuse põhimõttega, mitte 
minnes kaugemale käesolevas määruses 
seatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Ameti täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks on tarvis sellele 
luua eraldi eelarve, mille peamine tulu 
tuleb liidu osamaksust ja ameti töös 
osalevate kolmandate riikide 
sissemaksetest. Vastuvõtval liikmesriigil 
või mõnel teisel liikmesriigil peaks olema 
lubatud teha ameti tuludesse vabatahtlikult 
sissemakseid. Liidu eelarvemenetluse 
kohaldamist jätkatakse mis tahes 
subsiidiumide suhtes, mida makstakse 
Euroopa Liidu üldeelarvest. Lisaks sellele 
peaks raamatupidamisarvestust auditeerima 
Euroopa Kontrollikoda.

(35) Ameti täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks ning täiendavate 
uute ülesannete täitmise võimaldamiseks
on tarvis sellele luua piisav ja eraldi 
eelarve, mille peamine tulu tuleb liidu 
osamaksust ja ameti töös osalevate 
kolmandate riikide sissemaksetest.
Vastuvõtval liikmesriigil või mõnel teisel 
liikmesriigil peaks olema lubatud teha 
ameti tuludesse vabatahtlikult 
sissemakseid. Liidu eelarvemenetluse 
kohaldamist jätkatakse mis tahes 
subsiidiumide suhtes, mida makstakse 
Euroopa Liidu üldeelarvest. Lisaks sellele 
peaks raamatupidamisarvestust auditeerima 
Euroopa Kontrollikoda.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Amet peaks olema määrusega (EÜ) nr 
460/2004 asutatud ENISA õigusjärglane.
2003. aasta 13. detsembri Euroopa 
Ülemkogul kohtunud liikmesriikide 
esindajate otsuse kohaselt peaks 
vastuvõttev liikmesriik ameti tõrgeteta ja 
tõhusa toimimise tagamiseks säilitama 
praeguse tegutsemiskorra ja seda edasi 
arendama, pidades silmas eelkõige ameti 
koostööd komisjoniga, liikmesriikide ja 
nende pädevate asutustega, teiste liidu 
institutsioonide ja asutustega ning avaliku 
ja erasektori sidusrühmadega ja neile 

(36) Amet peaks olema määrusega (EÜ) nr 
460/2004 asutatud ENISA õigusjärglane.
2003. aasta 13. detsembri Euroopa 
Ülemkogul kohtunud liikmesriikide 
esindajate otsuse kohaselt peaks 
vastuvõttev liikmesriik ameti tõrgeteta ja 
tõhusa toimimise tagamiseks säilitama 
praeguse tegutsemiskorra ja seda edasi 
arendama, nagu on sätestatud asukoha 
kokkuleppes, pidades silmas eelkõige 
ameti koostööd komisjoniga, liikmesriikide 
ja nende pädevate asutustega, teiste liidu 
institutsioonide ja asutustega ning avaliku 
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antavat abi. ja erasektori sidusrühmadega ja neile 
antavat abi.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Ametil peaks olema võimalik 
liikmesriigi või Euroopa Liidu 
institutsioonide taotlusel saata lähetusse 
üheaegselt kuni 10% töötajatest, et 
pakkuda abi ja ekspertiisi võrgu- ja 
infoturbe küsimuste lahendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 a) Ametil peaks olema võimalik 
liikmesriigi või Euroopa Liidu 
institutsioonide taotlusel saata lähetusse 
üheaegselt kuni 10% töötajatest, et 
pakkuda abi ja ekspertiisi võrgu- ja 
infoturbe küsimuste lahendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Ioannis A. Tsoukalas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36 b) Ameti alalise mandaadi suhtes 
tuleks kohaldada 17. mail 2006. aastal 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahel sõlmitud 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punkti 47 sätteid ning 
seadusandliku institutsiooni kõik sellise 
pikendamise otsused võetakse vastu, ilma 
et see piiraks eelarvepädeva institutsiooni 
otsuseid seoses iga-aastase 
eelarvemenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Amet tuleks algselt luua piiratud
ajaks. Ameti tööd tuleks hinnata tema
eesmärkide saavutamise ja selleks 
kasutatud töövõtete tõhusust silmas 
pidades, et teha kindlaks, kas ameti 
tegevus peaks jätkuma, ehk teisisõnu, kas 
.ameti eesmärgid on endiselt 
päevakohased ja selle põhjal otsustada, 
kas tema tegevusaega tuleks pikendada,

(37) Amet tuleks algselt luua piiramatuks
ajaks. Ameti ja komisjoni vahel tuleks
sõlmida iga-aastane tegevustulemuste 
kokkuleppe, mis peaks hõlmama üldist 
hindamisaruannet tulemuslikkuse ja 
saavutatud eesmärkide kohta ning mis
tuleks igal aastal esitada Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale. Lisaks tuleks iga kolme 
aasta järel viia läbi täielikult sõltumatu 
hindamine.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Ivailo Kalfin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Amet tuleks algselt luua piiratud 
ajaks. Ameti tööd tuleks hinnata tema 
eesmärkide saavutamise ja selleks 
kasutatud töövõtete tõhusust silmas 
pidades, et teha kindlaks, kas ameti 
tegevus peaks jätkuma, ehk teisisõnu, kas 
.ameti eesmärgid on endiselt 
päevakohased ja selle põhjal otsustada, 
kas tema tegevusaega tuleks pikendada,

(37) Et praegune viieaastase mandaadi
süsteem piirab ameti võimalusi planeerida 
pikaajaliselt oma tegevust ja meetmeid 
ning piirab ameti töö järjepidevust, tuleks
ajutise mandaadi andmise lõpetamist 
kaaluda,

Or. en

Muudatusettepanek 159
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Amet tuleks algselt luua piiratud
ajaks. Ameti tööd tuleks hinnata tema 
eesmärkide saavutamise ja selleks 
kasutatud töövõtete tõhusust silmas 
pidades, et teha kindlaks, kas ameti 
tegevus peaks jätkuma, ehk teisisõnu, kas 
.ameti eesmärgid on endiselt 
päevakohased ja selle põhjal otsustada, 
kas tema tegevusaega tuleks pikendada,

(37) Amet tuleks luua piiramata ajaks ja 
seetõttu peaks tal olema alaline mandaat.

Or. en

Selgitus

ENISA on üks vähestest Euroopa Liidu ametitest, kellel ei ole alalist mandaati. Lühem 
mandaat piiraks ENISA pikaajalisi väljavaateid strateegiate ja tegevuse planeerimise, 
personalipoliitika ja poliitilise kaasatuse osas.
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Muudatusettepanek 160
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Amet tuleks algselt luua piiratud
ajaks. Ameti tööd tuleks hinnata tema 
eesmärkide saavutamise ja selleks 
kasutatud töövõtete tõhusust silmas 
pidades, et teha kindlaks, kas ameti 
tegevus peaks jätkuma, ehk teisisõnu, kas 
.ameti eesmärgid on endiselt 
päevakohased ja selle põhjal otsustada, 
kas tema tegevusaega tuleks pikendada,

(37) Amet tuleks luua piiramata ajaks ja 
seetõttu peaks tal olema alaline mandaat.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeamet (edaspidi „amet”), 
selleks et edendada kõrgetasemelist võrgu-
ja infoturvet liidus ja tõsta teadlikkust ning 
luua ühiskonnas liidu kodanike, tarbijate, 
ettevõtete ja avaliku sektori 
organisatsioonide heaks võrgu- ja infoturbe 
kultuur, aidates sellega kaasa siseturu 
sujuvale toimimisele.

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeamet (edaspidi „amet”), 
selleks et edendada kõrgetasemelist võrgu-
ja infoturvet liidus ja tõsta teadlikkust ning 
luua ühiskonnas liidu kodanike, tarbijate, 
ettevõtete ja avaliku sektori 
organisatsioonide heaks võrgu- ja infoturbe 
kultuur, aidates sellega kaasa siseturu 
sujuvale toimimisele ja täielikult toimiva 
Euroopa ühtse digitaalturu rajamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Ioan Enciu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeamet (edaspidi „amet”), 
selleks et edendada kõrgetasemelist võrgu-
ja infoturvet liidus ja tõsta teadlikkust ning 
luua ühiskonnas liidu kodanike, tarbijate, 
ettevõtete ja avaliku sektori 
organisatsioonide heaks võrgu- ja infoturbe 
kultuur, aidates sellega kaasa siseturu 
sujuvale toimimisele.

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa 
Võrgu- ja Infoturbeamet (edaspidi „amet”), 
selleks et edendada kõrgetasemelist võrgu-
ja infoturvet liidus ja tõsta teadlikkust ning 
luua ühiskonnas liidu kodanike, tarbijate, 
ettevõtete ja avaliku sektori 
organisatsioonide heaks võrgu- ja infoturbe 
kultuur ning seda edendada, aidates 
sellega kaasa siseturu sujuvale toimimisele.

Or. ro

Muudatusettepanek 163
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Amet aitab komisjonil, teistel liidu 
institutsioonidel, liikmesriikidel ja 
tööstusel, eelkõige VKEdel vastata võrgu-
ja infoturbenõuetele kehtivates ja 
tulevastes liidu õigusaktides, mis 
omakorda aitab kaasa siseturu sujuvale 
toimimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ameti eesmärgid ja ülesanded ei piira
liikmesriikide pädevust seoses võrgu- ja 
infoturbega ning samuti ei piira need 
tegevust, mis on seotud avaliku julgeoleku, 
riigikaitse ja riigi julgeolekuga (sealhulgas 
riigi majandusliku heaoluga, kui toiming 
on seotud riigi julgeoleku küsimustega) 
ning riigi tegevusega kriminaalõiguse 
valdkonnas.

2. Ameti eesmärgid ja ülesanded
täiendavad liikmesriikide pädevust seoses 
võrgu- ja infoturbega ning samuti ei piira 
need tegevust, mis on seotud avaliku 
julgeoleku, riigikaitse ja riigi julgeolekuga
(sealhulgas riigi majandusliku heaoluga, 
kui toiming on seotud riigi julgeoleku 
küsimustega) ning riigi tegevusega 
kriminaalõiguse valdkonnas.

Or. ro

Muudatusettepanek 165
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet aitab komisjonil ja liikmesriikidel 
vastata võrgu- ja infoturbenõuetele 
olemasolevates ja tulevastes liidu 
õigusaktides, mis omakorda aitab kaasa 
siseturu sujuvale toimimisele.

1. Amet aitab komisjonil, nõukogul, 
Euroopa Parlamendil ja liikmesriikidel 
vastata võrgu- ja infoturbenõuetele 
olemasolevates ja tulevastes liidu 
õigusaktides, mis omakorda aitab kaasa 
siseturu sujuvale toimimisele.

Or. ro

Muudatusettepanek 166
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet aitab komisjonil ja liikmesriikidel 
vastata võrgu- ja infoturbenõuetele 
olemasolevates ja tulevastes liidu 
õigusaktides, mis omakorda aitab kaasa 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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siseturu sujuvale toimimisele.

Or. ro

Muudatusettepanek 167
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet suurendab liidu ja liikmesriikide 
suutlikkust võrgu- ja infoturbega seotud 
probleemide ning vahejuhtumite vältimisel, 
avastamisel ja nendele reageerimisel ning 
selleks valmisolekut.

2. Amet aitab suurendada ja tugevdada
liidu ja liikmesriikide suutlikkust võrgu- ja 
infoturbega seotud probleemide ning 
vahejuhtumite vältimisel, avastamisel ja 
nendele reageerimisel ning selleks 
valmisolekut.

Or. ro

Muudatusettepanek 168
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet arendab ja säilitab kõrgetasemelisi 
eriteadmisi ning kasutab neid eriteadmisi 
selleks, et edendada avaliku- ja erasektori 
osalejate ulatuslikku koostööd.

3. Amet arendab ja säilitab kõrgetasemelisi 
eriteadmisi, et kujuneda globaalsel 
tasandil kõigi küberturbega seotud 
küsimuste valdkonnas tippkeskuseks, ning 
kasutab neid eriteadmisi selleks, et 
edendada avaliku- ja erasektori osalejate 
ulatuslikku koostööd.

Or. en
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Muudatusettepanek 169
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Amet soodustab ulatuslikku koostööd 
avaliku ja erasektori sidusrühmade vahel 
võrgu- ja infoturbe valdkonnas.

Or. ro

Muudatusettepanek 170
Ioan Enciu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) abistab komisjoni viimase taotlusel või 
omaalgatuslikult võrgu- ja 
infoturbepoliitika arendamisel, andes talle
nõu ja esitades arvamusi ning tehnilisi ja 
sotsiaalmajanduslikke analüüse ning tehes 
ettevalmistavat tööd võrgu- ja 
infoturbealaste liidu õigusaktide 
väljatöötamiseks ja ajakohastamiseks;

a) abistab komisjoni, nõukogu ja Euroopa 
Parlamenti nende taotlusel või 
omaalgatuslikult võrgu- ja 
infoturbepoliitika arendamisel, andes neile
nõu ja esitades arvamusi ning tehnilisi ja 
sotsiaalmajanduslikke analüüse ning tehes 
ettevalmistavat tööd võrgu- ja 
infoturbealaste liidu õigusaktide 
väljatöötamiseks ja ajakohastamiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 171
Silvia-Adriana Ţicău

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

a) abistab komisjoni viimase taotlusel või 
omaalgatuslikult võrgu- ja 
infoturbepoliitika arendamisel, andes talle
nõu ja esitades arvamusi ning tehnilisi ja 
sotsiaalmajanduslikke analüüse ning tehes 
ettevalmistavat tööd võrgu- ja 
infoturbealaste liidu õigusaktide 
väljatöötamiseks ja ajakohastamiseks;

a) abistab komisjoni, liidu organeid ja 
liikmesriike nende taotlusel või 
omaalgatuslikult võrgu- ja 
infoturbepoliitika arendamisel, andes neile
nõu ja esitades arvamusi ning tehnilisi ja 
sotsiaalmajanduslikke analüüse ning tehes 
ettevalmistavat tööd võrgu- ja 
infoturbealaste liidu õigusaktide 
väljatöötamiseks ja ajakohastamiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 172
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) abistab infoturbeintsidentidega 
tegelevaid rühmi (CERTe) liikmesriikides, 
soodustab CERTide võrgustiku rajamist 
ja kasutamist Euroopa Liidu tasandil ning 
kooskõlastab üleeuroopalisi 
infoturbeintsidentide alaseid koolitusi ja 
infoturbeintsidentidele reageerimise 
menetlusi, millega on seotud vähemalt 
kaks liikmesriiki; 

Or. ro

Muudatusettepanek 173
Christian Ehler

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

a a) abistab komisjoni ulatusliku Euroopa 
Liidu võrgu- ja infoturbe strateegia 
väljatöötamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 174
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) edendab ja soodustab koostööd 
liikmesriikide CERTide ja ELi vahel;

Or. ro

Muudatusettepanek 175
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendab liikmesriikide vahelist ning 
liikmesriikide ja komisjoni vahelist 
koostööd piiriülese mõõtmega 
jõupingutustes, et vältida ja avastada 
võrgu- ja infoturbega seotud juhtumeid ja 
neile reageerida;

b) edendab liikmesriikide vahelist ning 
liikmesriikide ja komisjoni vahelist 
koostööd piiriülese mõõtmega 
jõupingutustes, et vältida ja avastada 
võrgu- ja infoturbega seotud juhtumeid ja 
neile reageerida; töötab sel eesmärgil välja 
ja käivitab Euroopa tasandil varajase 
hoiatamise ja reageerimismehhanismi, 
mis toimiks täiendusena liikmesriikide 
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mehhanismidele;

Or. en

Selgitus

Küberohud ei tunne juba ammu riigipiire ja seega ei ole nende vastu võimalik võidelda 
riiklike vahenditega. Küberrünnakud võivad muutuda üleeuroopaliseks vaid sekunditega. Kui 
küberturbe küsimustega on seotud rohkem kui üks liikmesriik (kes on näiteks kas 
küberrünnakute allikas, sihtmärk või vahendaja), peab ENISAL olema võimalus sekkuda, 
hoiatada ja koordineerida liikmesriikide reageeringut.

Muudatusettepanek 176
Ioan Enciu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendab liikmesriikide vahelist ning 
liikmesriikide ja komisjoni vahelist 
koostööd piiriülese mõõtmega 
jõupingutustes, et vältida ja avastada 
võrgu- ja infoturbega seotud juhtumeid ja 
neile reageerida;

b) edendab liikmesriikide vahelist ning 
liikmesriikide ja Euroopa institutsioonide 
ning organite vahelist koostööd piiriülese 
mõõtmega jõupingutustes, et vältida ja 
avastada võrgu- ja infoturbega seotud 
juhtumeid ja neile reageerida;

Or. ro

Muudatusettepanek 177
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) abistab liikmesriike ja Euroopa 
institutsioone jõupingutustes võrgu- ja 
infoturbe alaste andmete kogumisel, 
analüüsimisel ja levitamisel;

c) abistab liikmesriike ja Euroopa 
institutsioone ning organeid nende 
taotlusel või omaalgatuslikult
jõupingutustes võrgu- ja infoturbe alaste 
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andmete kogumisel, analüüsimisel ja 
levitamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) hindab korrapäraselt koostöös 
liikmesriikide ja Euroopa 
institutsioonidega võrgu- ja infoturbe 
seisundit Euroopas.

d) hindab korrapäraselt koostöös 
liikmesriikide ja Euroopa 
institutsioonidega nende taotlusel või 
omaalgatuslikult võrgu- ja infoturbe 
seisundit Euroopas.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) hindab korrapäraselt koostöös 
liikmesriikide ja Euroopa
institutsioonidega võrgu- ja infoturbe 
seisundit Euroopas.

d) hindab korrapäraselt koostöös 
liikmesriikide ja liidu institutsioonidega 
võrgu- ja infoturbe seisundit Euroopas.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Ioan Enciu

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

e) toetab Euroopa pädevate avalik-
õiguslike asutuste vahelist koostööd, 
toetades eelkõige nende jõupingutusi
heade tavade ja standardite arendamisel ja 
vahetamisel;

e)toetab Euroopa pädevate avalik-õiguslike 
asutuste vahelist koostööd ja teeb nendega 
aktiivset koostööd eelkõige heade tavade
väljatöötamise, edendamise ja vahetamise 
ning ühiste võrgu- ja infoturbestandardite 
koostamise ja rakendamise valdkonnas;

Or. ro

Muudatusettepanek 181
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) toetab Euroopa pädevate avalik-
õiguslike asutuste vahelist koostööd, 
toetades eelkõige nende jõupingutusi heade 
tavade ja standardite arendamisel ja 
vahetamisel;

e) edendab Euroopa pädevate avalik-
õiguslike asutuste vahelist regulaarset
koostööd, toetades eelkõige nende 
jõupingutusi heade tavade ja standardite 
arendamisel ja vahetamisel ning jagades 
teavet ja andmeid liikmesriikide vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 182
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) toetab Euroopa pädevate avalik-
õiguslike asutuste vahelist koostööd, 
toetades eelkõige nende jõupingutusi heade 
tavade ja standardite arendamisel ja 
vahetamisel;

e) toetab Euroopa pädevate avalik-
õiguslike asutuste vahelist koostööd, 
toetades eelkõige nende jõupingutusi heade 
tavade ja võrgu- ja infoturbestandardite 
ning riskijuhtimiskultuuri arendamisel ja 
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vahetamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 183
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) abistab liitu ja liikmesriike
elektroonikatoodete, -süsteemide ja -
teenustega seotud riski juhtimise ja turbe 
hea tava ning standardite kasutamise 
edendamisel;

f) abistab liitu, liikmesriike ning avalikku
ja erasektorit elektroonika- ja 
sidevõrkude, -toodete, -süsteemide ja -
teenustega seotud riski juhtimise ja turbe 
hea tava, võrgu- ja infoturbestandardite
kasutamise edendamisel ning „infoturbe 
arvestamise” kultuuri tugevdamisel juba 
toote väljatöötamise etapist alates;

Or. en

Selgitus

Nagu ka eraelu puutumatust, ei saa küberturvalisust elektroonika- ja sidevõrkudes kehtestada 
ajutise mehhanismina või tagantjärele. Juurutades „infoturbe arvestamise” kultuuri ja 
lähenemisviisi juba võrkude väljatöötamise etapis, saame tagada turvalisema Euroopa 
digitaal-ökosüsteemi.

Muudatusettepanek 184
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) abistab liitu ja liikmesriike 
elektroonikatoodete, -süsteemide ja -
teenustega seotud riski juhtimise ja turbe 
hea tava ning standardite kasutamise 
edendamisel;

f) abistab liitu ja liikmesriike nende palvel 
või omal algatusel elektroonikatoodete, -
süsteemide ja -teenustega seotud riski 
juhtimise ja turbe hea tava ning standardite 
kasutamise edendamisel;
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Or. en

Muudatusettepanek 185
Ivailo Kalfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) toetab avaliku ja erasektori 
sidusrühmade vahelist koostööd liidu 
tasandil, edendades muu hulgas teabe 
jagamist ja teadlikkuse tõstmist ning 
hõlbustades nende jõupingutusi 
elektroonikatoodete, -võrkude ja -teenuste
riski juhtimise ja turbestandardite 
väljaarendamisel ka kasutuselevõtul;

g) toetab avaliku ja erasektori 
sidusrühmade vahelist koostööd liidu 
tasandil, edendades muu hulgas teabe 
jagamist ja teadlikkuse tõstmist ning 
hõlbustades nende jõupingutusi 
elektroonikatoodete, -võrkude, -teenuste ja
tsiviilkasutuses – riikliku, eraõigusliku või 
avaliku/erasektori – elutähtsate 
sideinfrastruktuuride riski juhtimise ja 
turbestandardite väljaarendamisel ja
kasutuselevõtul;

Or. en

Muudatusettepanek 186
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) toetab avaliku ja erasektori 
sidusrühmade vahelist koostööd liidu 
tasandil, edendades muu hulgas teabe 
jagamist ja teadlikkuse tõstmist ning 
hõlbustades nende jõupingutusi 
elektroonikatoodete, -võrkude ja -teenuste 
riski juhtimise ja turbestandardite 
väljaarendamisel ka kasutuselevõtul;

g) toetab avaliku ja erasektori 
sidusrühmade vahelist koostööd liidu 
tasandil, edendades muu hulgas teabe 
jagamist ja teadlikkuse tõstmist ning 
hõlbustades nende jõupingutusi 
elektroonikatoodete, -võrkude ja -teenuste
ning samuti eelnevatest sõltuvate 
füüsiliste toodete, võrkude ja teenuste
riski juhtimise ja turbestandardite 
väljaarendamisel ja kasutuselevõtul;

Or. en
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Muudatusettepanek 187
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) edendab avaliku ja erasektori 
sidusrühmade vahelist dialoogi ja heade 
tavade vahetust võrgu- ja infoturbe 
valdkonnas, sealhulgas küberkuritegude 
vastase võitluse aspektides; abistab 
komisjoni seoses poliitiliste arengutega, 
mille puhul võetakse arvesse 
küberkuritegevuse vastase võitluse võrgu-
ja infoturbeaspekte;

h) arutab teiste liidu asutustega heade 
tavade vahetust võrgu- ja infoturbe 
valdkonnas;

Or. fr

Selgitus

Kuigi ENISA-l võib olla vajadus vahetada kogemusi teiste võrgu- ja infoturbe küsimustest 
mõjutatud ELi asutustega, sh asutustega, kelle ülesanne on võidelda küberkuritegevusega, 
puudub tal vastutus selle ülesande operatiivsete aspektide eest. Samuti ei kuulu tema otsesesse 
töövaldkonda töö eraelu puutumatuse või õiguskaitse eest vastutavate riiklike asutustega, 
kellega tuleb suhelda läbi riiklike kontaktametnike võrgustiku.

Muudatusettepanek 188
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) edendab avaliku ja erasektori 
sidusrühmade vahelist dialoogi ja heade 
tavade vahetust võrgu- ja infoturbe 
valdkonnas, sealhulgas küberkuritegude 
vastase võitluse aspektides; abistab 
komisjoni seoses poliitiliste arengutega, 
mille puhul võetakse arvesse 
küberkuritegevuse vastase võitluse võrgu-

h) edendab avaliku ja erasektori 
sidusrühmade vahelist dialoogi ja heade 
tavade vahetust võrgu- ja infoturbe 
valdkonnas, sealhulgas küberkuritegude 
vastase võitluse aspektides; abistab 
komisjoni ning liikmesriike nende 
taotlusel seoses poliitiliste arengutega, 
mille puhul võetakse arvesse 
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ja infoturbeaspekte; küberkuritegevuse vastase võitluse võrgu-
ja infoturbeaspekte;

Or. en

Selgitus

Arvestades küberturbe süsteemset ja vastastikku täiendavat iseloomu, tuleks häid tavasid ja 
poliitikaid koordineerida liikmesriikide tasandil.

Muudatusettepanek 189
Ivailo Kalfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) abistab liikmesriike ja Euroopa 
institutsioone nende taotlusel 
jõupingutustes võrgu- ja infoturbe alase 
avastamis-, analüüsi- ja reageerimisvõime 
arendamisel;

i) abistab liikmesriike ja Euroopa 
institutsioone nende taotlusel 
jõupingutustes võrgu- ja infoturbe alase 
avastamis-, analüüsi- ja reageerimisvõime
ning turbealastest rikkumistest teatamise 
raamistiku arendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 190
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) abistab liikmesriike ja Euroopa 
institutsioone nende taotlusel 
jõupingutustes võrgu- ja infoturbe alase 
avastamis-, analüüsi- ja reageerimisvõime 
arendamisel;

i) abistab liikmesriike ja Euroopa 
institutsioone nende taotlusel või 
omaalgatuslikult jõupingutustes võrgu- ja 
infoturbe alase avastamis-, analüüsi- ja 
reageerimisvõime arendamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 191
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) abistab liikmesriike ja Euroopa 
institutsioone nende taotlusel 
jõupingutustes võrgu- ja infoturbe alase 
avastamis-, analüüsi- ja reageerimisvõime 
arendamisel;

i) abistab komisjoni, liikmesriike ja 
Euroopa institutsioone nende taotlusel 
jõupingutustes võrgu- ja infoturbe alase 
avastamis-, analüüsi- ja reageerimisvõime 
arendamisel;

Or. ro

Muudatusettepanek 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) edendab võrgu- ja infoturbega seotud 
probleemide ja lahenduste, sh 
küberkuritegevuse vastase võitluse alast 
dialoogi ja heade tavade vahetust avaliku 
ja erasektori, ülikoolide ja teaduskeskuste 
vahel;

Or. ro

Selgitus

Koostöö avaliku ja erasektori vahel ning akadeemiliste ja teadusasutustega on vajalik selleks, 
et otsida uusi võimalusi küberkuritegevusega võitlemiseks.

Muudatusettepanek 193
Christian Ehler
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) annab liidu institutsioonidele ja 
liikmesriikidele nende palvel või omal 
algatusel nõu võrgu- ja infoturbe 
valdkonnas vajalike teadusuuringute 
kohta, pidades silmas olemasolevatele ja 
tulevastele võrgu- ja infoturberiskidele ja 
-ohtudele reageerimist ning 
riskiennetustehnoloogia tõhusat 
kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 194
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho, 
Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) kohustub asutama täiemõõdulise 
Euroopa Liidu infoturbeintsidentidega 
tegeleva rühma (EU CERT) ja kontrollib 
selle tegutsemist, et võidelda ELi 
institutsioonide ja asutuste vastu 
suunatud küberrünnakutega;

Or. en

Selgitus

EU CERTi paigutamine ENISA kontrolli alla tagab selle, et Euroopa Liidus on küberturve 
alal üks keskne asutus. Eraldi asetsev EU CERTi asutus kattuks ilmselgelt ENISA eesmärkide 
ja ülesannetega ning selline polüfoonia põhjustaks konflikte, vastutusvaldkonna-vaidlusi ning 
märkimisväärset raha ja jõupingutuste raiskamist. Sellises ülitähtsas valdkonnas nagu 
küberturve ei saa EL endale lubada olukorda, kus kolmandad osapooled ei tea, „kellele nad 
peaksid ELis helistama”, kui asi puudutab küberturvalisusega seotud ohtu.
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Muudatusettepanek 195
Ivailo Kalfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) abistab vastava taotluse korral 
komisjoni ja asjaomaseid ELi asutusi või 
institutsioone nõu ja abiga Euroopa 
institutsioonide infoturbeintsidentidega 
tegeleva rühma (CERT) loomisel;

Or. en

Muudatusettepanek 196
Ivailo Kalfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i b) abistab liikmesriiki või Euroopa Liidu 
asutust/ institutsiooni tõsise 
küberrünnaku puhul vastava konkreetse 
taotluse korral operatiivülesannete 
täitmisel kahjustatud võrgu, 
infrastruktuuri või andmete turvamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 197
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) toetab (vajaduse korral koostöös Euroopa 
välisteenistusega) liidu dialoogi ja 
koostööd kolmandate riikide ja 

j) toetab (vajaduse korral koostöös Euroopa 
välisteenistusega) liidu dialoogi ja 
koostööd kolmandate riikide ja 
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rahvusvaheliste organisatsioonidega, et 
edendada rahvusvahelist koostööd ning 
ülemaailmset ühist lähenemisviisi võrgu- ja 
infoturbeksimustele;

rahvusvaheliste organisatsioonidega, et 
edendada rahvusvahelist koostööd ning 
ülemaailmset ühist lähenemisviisi võrgu- ja 
infoturbeküsimustele; ENISA tuleks 
asutada ühtse kontaktpunktina 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide jaoks kõigis küberturvet 
puudutavates küsimustes;

Or. en

Muudatusettepanek 198
Ivailo Kalfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) toetab (vajaduse korral koostöös Euroopa 
välisteenistusega) liidu dialoogi ja 
koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, et 
edendada rahvusvahelist koostööd ning 
ülemaailmset ühist lähenemisviisi võrgu- ja 
infoturbeksimustele;

j) toetab (vajaduse korral koostöös 
asjaomaste Euroopa asutuste või 
institutsioonidega) liidu dialoogi ja 
koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, et 
edendada rahvusvahelist koostööd ning 
ülemaailmset ühist lähenemisviisi võrgu- ja 
infoturbeküsimustele;

Or. en

Muudatusettepanek 199
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) korraldab koolitusi mitmel eri kujul –
päris- ja virtuaalkonverentsid, 
juhendajad, üle võrgu ja kohapeal. 
Arvutiturbe kursused töötatakse välja 
mitmete eri valdkondade juhtivate tegijate 
poolt, sh võrguturve, kohtuekspertiis, 
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auditeerimine, turbejuhtimine ja 
rakenduste turve;

Or. en

Muudatusettepanek 200
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) abistab komisjoni ELi teabe- ja 
sidevõrkude turbe strateegia 
väljatöötamisel; 

Or. ro

Muudatusettepanek 201
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punktid j a kuni j f (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) määrab koos komisjoni ja 
liikmesriikidega kindlaks ühised 
liikmesriikide ja Euroopa CERTide 
vahelised küberturbe 
miinimumsertifikaadid, käitumisnormid 
ja koostööpraktika. Amet konsulteerib ka 
asjaomaste sidusrühmadega, et määrata 
kindlaks analoogilised küberturbe 
meetmed eravõrkude ja -infrastruktuuride 
jaoks;
j b) toetab ja edendab koostööd kõigi 
asjaomaste liikmesriikide ja Euroopa 
CERTide vahel, juhul kui toimuvad 
intsidendid, rünnakud või häired nende 
poolt hallatavates või turvatavates 
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võrkudes või süsteemides;
j c) kiire ja kooskõlastatud üle-
euroopalise kiirreageerimise süsteemi 
loomiseks küberrünnakute, intsidentide ja 
häirete korral toetab vajadusel ja vastava 
liikmesriigi taotluse alusel asjaomases 
CERTis ööpäevaringse töökindluse 
säilitamise teenistuse loomist ning annab 
vajalikku eksperttuge kohese reageerimise 
valmisoleku tagamiseks;
j d) toetab Euroopa kontaktpunktide 
loendi vastuvõtmist ja edendab jagatud 
vastutust ning teabe ja parimate tavade 
vahetust eelpool nimetatud CERTide 
vahel;
j e) jätkab üle-euroopalisi 
küberturbealase valmisoleku ja 
vastupanuvõime õppusi ja nende 
tulemuste ning ELi ja liikmesriikide 
järgmiste vajalike sammude analüüsimist, 
ning edendab sarnaseid seisukohti 
jagavate kolmandate riikide osalemist 
sellistel õppustel;
j f) varustab nõu ja ekspertteadmistega 
liikmesriike ja Euroopa institutsioone, kes 
osalevad võrgu- ja infoturbe ning 
küberturvalisuse alastel rahvusvahelistel 
foorumitel;

Or. en

Selgitus

Punkti c kohta: Automatiseeritud turbest ei piisa selleks, et tagada võrgu- ja infoturve 
keerukate intsidentide või rünnakute vastu. Igas liikmesriigis tuleb kindlustada 24/7 
valmisolek inimestepoolseks sekkumiseks ja koordineerimiseks.

Muudatusettepanek 202
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Amet võib tegutseda omal algatusel 
käesoleva määruse reguleerimisala ja 
ülesannete raames. Kui liikmesriik on 
esitanud ametile taotluse tegutsemiseks, 
esitab amet talle oma soovitused ning 
liikmesriik teavitab ametit sellest, kuidas 
neid soovitusi on arvesse võetud.

Or. en

Muudatusettepanek 203
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Amet kasutab ja analüüsib aktiivselt 
uusi ja kujunemisjärgus info- ja 
sidetehnoloogiaid. Amet reageerib 
tulemuslikult uute ja kujunemisjärgus 
info- ja sidetehnoloogiate turberiskidele ja 
-ohtudele.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhatus määratleb ameti tegevuse üldise 
suuna ning tagab, et amet töötab kooskõlas 
käesolevas määruses sätestatud eeskirjade 
ja põhimõtetega. Amet tagab samuti oma 
töö vastavuse liikmesriikide tegevusele 
ning samuti liidu tasandil tegevusele.

1. Haldusnõukogu määratleb ameti 
tegevuse üldise suuna ning tagab, et amet 
töötab kooskõlas käesolevas määruses 
sätestatud eeskirjade ja põhimõtetega. 
Haldusnõukogu tagab ameti tõhusa 
toimimise. Ta tagab ka oma töö vastavuse 
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liikmesriikide tegevusele ning tegevusele 
liidu tasandil. Haldusnõukogu kinnitab 
kõik halduskokkulepped kolmandate 
riikidega ja kiidab heaks kõik 
rahvusvahelise mõõtmega algatused.

Or. en

Selgitus

Tekst kokkulepete kohta kolmandate riikidega tuleneb institutsioonidevahelise töörühma 
soovitustest asutuste kohta.

Muudatusettepanek 205
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatus võtab kokkuleppel asjaomaste 
komisjoni talitustega vastu kodukorra.

2. Haldusnõukogu võtab kokkuleppel
komisjoniga vastu nii enda kui ka 
juhatuse kodukorra. Kodukorras 
sätestatakse haldusnõukogu liikmete 
tasakaalustatud esindatus juhatuses, 
arvestades vajadust kajastada 
liikmesriikide võimekust võrgu- ja 
infoturbe alal ning juhatuse järjepidevust 
ja efektiivsust. Kodukorra järgi on 
võimalik teha otsuseid kiirendatud korras 
kirjaliku menetluse või kaugkonverentsi 
abil.

Or. en

Selgitus

Tasakaalu ja tulemuslikkuse tagamiseks peaks ameti kodukorras käsitletama juhatuse 
koosseisu. Komisjoni talituste väljajätmisel on järgitud komisjoni eeskuju siin ja mujal tekstis. 
Kuid nõukogu ettepaneku kohaselt ei tohi komisjoni roll piirduda ainult konsulteerimisega, 
see peab olema tugevam.
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Muudatusettepanek 206
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Juhatus võib pärast komisjoni talitustega 
konsulteerimist, olles nõuetekohaselt 
teavitanud eelarvepädevat institutsiooni,
võtta vastu mitmeaastase personalipoliitika 
kava.

9. Haldusnõukogu võtab pärast komisjoni 
talitustega konsulteerimist, olles 
nõuetekohaselt teavitanud eelarvepädevat 
institutsiooni, vastu mitmeaastase 
personalipoliitika kava.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Juhatus võib pärast komisjoni talitustega 
konsulteerimist, olles nõuetekohaselt 
teavitanud eelarvepädevat institutsiooni,
võtta vastu mitmeaastase personalipoliitika 
kava.

9. Haldusnõukogu võtab pärast komisjoni 
talitustega konsulteerimist, olles 
nõuetekohaselt teavitanud eelarvepädevat 
institutsiooni, vastu mitmeaastase 
personalipoliitika kava.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Haldusnõukogu kinnitab 
tulemuslikkuse kriteeriumid ameti 
tegevuse iga-aastaseks hindamiseks ja 
meetmete võtmiseks ENISA tõhususe 
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tõstmiseks. 

.

Or. ro

Muudatusettepanek 209
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhatusse kuulub igast liikmesriigist üks 
esindaja, komisjoni poolt määratud kolm 
esindajat ning komisjoni poolt määratud 
kolm liiget, kellel ei ole hääleõigust ning 
kellest igaüks kuulub ühte järgmisesse 
rühma:

1. Haldusnõukogusse kuulub igast 
liikmesriigist üks esindaja, kes on volitatud 
toimima selle liikmesriigi nimel, ning
komisjoni poolt määratud kolm esindajat, 
kellel ei ole hääleõigust. Haldusnõukogu 
liikmeid võivad asendada nende 
asendusliikmed kooskõlas haldusnõukogu 
kodukorraga.

a) info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatööstus;
b) tarbijarühmad;
c) akadeemilised võrgu- ja infoturbe 
eksperdid.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhatusse kuulub igast liikmesriigist üks 
esindaja, komisjoni poolt määratud kolm 
esindajat ning komisjoni poolt määratud 
kolm liiget, kellel ei ole hääleõigust ning 

1. Haldusnõukogusse kuulub igast 
liikmesriigist üks esindaja, komisjoni poolt 
määratud kolm esindajat ning komisjoni 
poolt määratud kolm liiget, kellel ei ole 
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kellest igaüks kuulub ühte järgmisesse 
rühma:

hääleõigust, ja Euroopa Parlamendi poolt 
määratud kolm esindajat, ning kellest 
igaüks kuulub ühte järgmisesse rühma:

Or. ro

Muudatusettepanek 211
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatuse liikmete ja nende asendajate 
ametissenimetamise aluseks on nende 
võrgu- ja infoturbealaste asjakohaste 
kogemuste ja teadmiste tase.

2. Haldusnõukogu liikmete ja nende 
asendajate ametissenimetamise aluseks on 
nende võrgu- ja infoturbealaste asjakohaste 
kogemuste ja teadmiste tase. Samuti 
peavad neil olema vajalikud juhtimis-, 
haldus- ja eelarvealased oskused artiklis 5 
loetletud ülesannete täitmiseks. Komisjoni
poolt nimetatud haldusnõukogu liikmed 
on direktori või kõrgemal tasandil. 
Liikmesriikide poolt nimetatud 
haldusnõukogu liikmete ametiaste vastab 
komisjoni poolt nimetatud liikmete 
ametiastmele.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
rühmade esindajate ametiaja pikkus on neli
aastat. Nimetatud ametiaega saab 
pikendada ühe korra. Kui esindaja lõpetab 
oma seotuse vastava huvirühmaga, määrab 
komisjon ametisse asendaja.

3. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud 
rühmade esindajate ametiaja pikkus on
kolm aastat. Nimetatud ametiaega saab 
pikendada ühe korra. Kui esindaja lõpetab 
oma seotuse vastava huvirühmaga, määrab 
komisjon ametisse asendaja.



PE472.314v01-00 50/67 AM\877955ET.doc

ET

Or. ro

Muudatusettepanek 213
Giles Chichester

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatusel on üks korraline koosolek 
kaks korda aastas. Juhatus korraldab 
erakorralisi koosolekuid esimehe 
nõudmisel või vähemalt ühe kolmandiku 
hääleõiguslike liikmete taotlusel.

2. Haldusnõukogu korralised koosolekud 
toimuvad üks kord aastas. Haldusnõukogu
korraldab erakorralisi koosolekuid esimehe 
nõudmisel või vähemalt ühe kolmandiku 
hääleõiguslike liikmete taotlusel.

Or. en

Selgitus

Tulenevalt sellest, et ameti sisemise töökorralduse tõhustamiseks luuakse lisaks 
haldusnõukogule ka juhatus, tuleks haldusnõukogu korraliste koosolekute arvu (mis on seotud 
märkimisväärsete kulude ja asjaajamisega) vähendada ühele korrale aastas. Erakorraliste 
koosolekute osas näeb kodukord ette lihtsustatud ja kiirendatud menetlusi, näiteks 
kaugkonverentse.

Muudatusettepanek 214
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ameti töökorra, tegevuse sise-
eeskirjade, eelarve ja iga-aastase 
tööprogrammi vastuvõtmiseks ning 
tegevdirektori määramiseks, tema ametiaja 
pikendamiseks või tema ametist 
vabastamiseks on vajalik juhatuse
hääleõiguslike liikmete kahe 
kolmandikuline häälteenamus.

2. Ameti töökorra, tegevuse sise-
eeskirjade, eelarve ja iga-aastase 
tööprogrammi vastuvõtmiseks ning 
tegevdirektori määramiseks või tema 
ametist vabastamiseks on vajalik
haldusnõukogu hääleõiguslike liikmete
kahekolmandikuline häälteenamus.

Or. en
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Muudatusettepanek 215
Ivailo Kalfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Eesmärgiga edendada 
haldusnõukogu läbipaistvust ja sujuvat 
otsustusprotsessi, lubatakse hääletada 
kaugkonverentsi teel, kui vähemalt kolm 
haldusnõukogu liiget ei saa tõsise ja 
ootamatu takistuse tõttu isiklikult kohal 
viibida.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tegevdirektori nimetab ametisse ja 
vabastab ametist juhatus. Tegevdirektor 
nimetatakse ametisse komisjoni esitatud 
kandidaatide nimekirjast viieks aastaks 
tema pädevust, dokumenteeritud haldamis-
ja juhtimisoskust ning konkreetseid 
teadmisi ja kogemusi silmas pidades. Enne 
ametisse määramist võib juhatus valitud
kandidaadi kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele.

2. Tegevdirektori nimetab ametisse ja 
vabastab ametist haldusnõukogu pärast 
Euroopa Parlamendilt kinnituse saamist.
Tegevdirektor nimetatakse ametisse 
komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast 
viieks aastaks tema pädevust, 
dokumenteeritud haldamis- ja 
juhtimisoskust ning konkreetseid teadmisi 
ja kogemusi silmas pidades. Sobivate 
kandidaatide nimekirja koostamiseks 
korraldab komisjon avaliku konkursi. 
Enne ametisse määramist kutsutakse 
haldusnõukogu valitud kandidaat ja teised 
komisjoni esitatud kandidaatide 
nimekirjas olevad kandidaadid esinema 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette 
ja vastama selle liikmete küsimustele.
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Or. en

Muudatusettepanek 217
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjoni ettepanekul, 
hindamisaruannet arvesse võttes ning 
ainult juhtudel, kui ameti ülesanded ja 
sellele esitatavad nõudmised seda 
õigustavad, võib juhatus pikendada 
tegevdirektori ametiaega mitte rohkem kui 
kolme aasta võrra.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 218
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhatus teatab tegevdirektori ametiaja 
pikendamise kavatsusest Euroopa 
Parlamendile. Ühe kuu jooksul enne 
ametiaja pikendamist võidakse 
tegevdirektor kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette, et 
vastata selle liikmete küsimustele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 219
Pilar del Castillo Vera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhatus teatab tegevdirektori ametiaja 
pikendamise kavatsusest Euroopa 
Parlamendile. Ühe kuu jooksul enne 
ametiaja pikendamist võidakse 
tegevdirektor kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette, et 
vastata selle liikmete küsimustele.

5. Haldusnõukogu teatab tegevdirektori 
ametiaja pikendamise kavatsusest Euroopa 
Parlamendile. Kolme kuu jooksul enne 
ametiaja pikendamist võidakse 
tegevdirektor kutsuda esinema Euroopa 
Parlamendi pädeva komisjoni ette ja 
vastama selle liikmete küsimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui tegevdirektori ametiaega ei 
pikendata, jääb ta ametisse kuni uue 
tegevdirektori ametisse nimetamiseni.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 221
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhatus loob tegevdirektori ettepanekul
alalise sidusrühma, mis koosneb 
asjaomaste sidusrühmade ekspertidest, 
näiteks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatööstuse 
ning tarbijarühmade esindajatest, võrgu- ja 
infoturbega tegelevatest akadeemilistest 

1. Haldusnõukogu loob tegevdirektori 
ettepanekul alalise sidusrühma, mis 
koosneb asjaomaste sidusrühmade 
ekspertidest, näiteks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatööstuse 
ning tarbijarühmade esindajatest ning
võrgu- ja infoturbega tegelevatest 
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ekspertidest ning õiguskaitseasutuste ja 
eraelu puutumatuse kaitse asutuste 
esindajatest.

akadeemilistest ekspertidest.

Or. fr

Selgitus

Alaline sidusrühm võimaldab erasektoril, tarbijarühmadel ja ekspertidel pidada sammu 
ENISA tööga ning jagada temaga oma muresid. Sidusrühm ei ole mõeldud foorumiks 
liikmesriikide õiguskaitseasutustele ja eraelu puutumatuse kaitse asutustele. Euroopa asutusi, 
kelle ülesanne on võidelda küberkuritegevusega, võib kutsuda ENISA haldusnõukogu 
koosolekutele ja nad võivad osaleda ad hoc töögruppides.

Muudatusettepanek 222
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhatus loob tegevdirektori ettepanekul 
alalise sidusrühma, mis koosneb 
asjaomaste sidusrühmade ekspertidest, 
näiteks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatööstuse 
ning tarbijarühmade esindajatest, võrgu- ja 
infoturbega tegelevatest akadeemilistest 
ekspertidest ning õiguskaitseasutuste ja 
eraelu puutumatuse kaitse asutuste 
esindajatest.

1. Haldusnõukogu loob tegevdirektori 
ettepanekul alalise sidusrühma, mis 
koosneb asjaomaste sidusrühmade 
ekspertidest, näiteks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatööstuse, 
elektrooniliste sidevõrkude või -teenuste 
osutajate ning tarbijarühmade esindajatest, 
võrgu- ja infoturbega tegelevatest 
akadeemilistest ekspertidest,
õiguskaitseasutuste ja eraelu puutumatuse 
kaitse asutuste ning teiste asjaomaste 
sidusrühmade, nagu elektroonilise side 
sektori Euroopa reguleerivate asutuste 
organi (BEREC) esindajatest.

Or. en

Muudatusettepanek 223
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhatus loob tegevdirektori ettepanekul 
alalise sidusrühma, mis koosneb 
asjaomaste sidusrühmade ekspertidest, 
näiteks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatööstuse 
ning tarbijarühmade esindajatest, võrgu- ja 
infoturbega tegelevatest akadeemilistest 
ekspertidest ning õiguskaitseasutuste ja 
eraelu puutumatuse kaitse asutuste 
esindajatest.

1. Haldusnõukogu loob tegevdirektori 
ettepanekul alalise sidusrühma, mis 
koosneb asjaomaste sidusrühmade
rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertidest, 
näiteks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatööstuse 
ning tarbijarühmade esindajatest, võrgu- ja 
infoturbega tegelevatest akadeemilistest 
ekspertidest ning õiguskaitseasutuste ja 
eraelu puutumatuse kaitse asutuste 
esindajatest.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhatus loob tegevdirektori ettepanekul 
alalise sidusrühma, mis koosneb 
asjaomaste sidusrühmade ekspertidest, 
näiteks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatööstuse 
ning tarbijarühmade esindajatest, võrgu- ja 
infoturbega tegelevatest akadeemilistest 
ekspertidest ning õiguskaitseasutuste ja 
eraelu puutumatuse kaitse asutuste 
esindajatest.

1. Haldusnõukogu loob tegevdirektori 
ettepanekul alalise sidusrühma, mis 
koosneb asjaomaste sidusrühmade kõrgelt 
kvalifitseeritud ekspertidest, näiteks info-
ja kommunikatsioonitehnoloogiatööstuse 
ning tarbijarühmade esindajatest, võrgu- ja 
infoturbega tegelevatest akadeemilistest 
ekspertidest ning õiguskaitseasutuste ja 
eraelu puutumatuse kaitse asutuste 
esindajatest.

Or. ro

Muudatusettepanek 225
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Rühma esimeheks on tegevdirektor. 3. Rühma esimeheks on tegevdirektor või 
isik, kelle tegevdirektor nimetab iga 
konkreetse juhtumi korral eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 226
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks artikli 14 
kohaldamist, ei anna amet kolmandatele 
isikutele sellist teavet, mida ta töötleb või 
saab ning mille osas on taotletud 
konfidentsiaalset käsitlemist.

1. Ilma et see piiraks artikli 14 
kohaldamist, ei anna amet kolmandatele 
isikutele sellist salastamata teavet, mida ta 
töötleb või saab ning mille osas on esitatud 
põhjendatud taotlus selle täielikult või 
osaliselt konfidentsiaalseks käsitlemiseks.
Kui amet leiab, et teabe võib täielikult või 
osaliselt avalikustada, konsulteerib ta 
enne avalikustamist teabe esitanud 
poolega ning avalikustab teabe ainult 
teabe esitanud poole nõusolekul.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ameti kulud hõlmavad muu hulgas 
personali- ja halduskulusid, tehnilise abi 
kulusid, infrastruktuuri kulusid, 
tegevuskulusid ning kulusid, mis tulenevad 
kolmandate isikutega sõlmitud lepingutest.

2. Ameti kulud hõlmavad muu hulgas 
personali- ja halduskulusid, tehnilise abi 
kulusid, infrastruktuuri kulusid, 
tegevuskulusid ning kulusid, mis tulenevad 
kolmandate isikutega sõlmitud lepingutest. 
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Halduse ja halduspersonali kulud ei tohi 
ületada 40% kogueelarvest.

Or. ro

Muudatusettepanek 228
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektor vastutab ameti eelarve 
täitmise eest.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 229
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektor vastutab ameti eelarve 
täitmise eest.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 230
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevdirektor vastutab ameti eelarve (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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täitmise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õiguslik seisund Õiguslik seisund ja asukoht

Or. nl

Muudatusettepanek 232
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Eesmärgiga maksimeerida 
reageerimisvõimet, suurendada tõhusust 
ja võimaldada tihedamat kontakti liidu 
institutsioonide, liikmesriikide ja kõigi 
asjaomaste sidusrühmadega, asutatakse 
alaline kontaktbüroo asukohaga 
Brüsselis.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Euroopa Liidu Nõukogu vaatab ameti 
asukoha uuesti läbi, võttes arvesse 
vajadust tagada ameti tõhus ja tulemuslik 
toimimine.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ameti asukoht on Heraklionis, 
Kreetal.

Or. en

Selgitus

ENISA uuring on näidanud, et võttes arvesse oma väiksust, töötab amet Heraklionis Kreetal 
tõhusalt ja tõrgeteta. Pealegi peaks küberturbe amet, arvestades oma rolli, olema võimeline 
tegutsema mis tahes Euroopa punktis. Halduslikud jm võimalikud operatiivsed küsimused 
tuleks lahendada parema juhtimise, personali nõuetekohase suuruse ning infotehnoloogia 
vahendite täieliku ärakasutamise abil.

Muudatusettepanek 235
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ameti asukoht on Brüsselis.

Or. nl
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Muudatusettepanek 236
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Halduspersonali osa ei tohi ületada 
20% kogu personalist.

Or. ro

Muudatusettepanek 237
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça 
Carvalho, Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Amet võib olla ühenduses ja teha 
koostööd teiste kolmandate riikidega, 
samuti võrgu- ja infoturbega seotud 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
valitsustevaheliste organitega ning lubada 
neil vastavalt osaleda ameti töö 
asjakohastes valdkondades. Nende 
osalemiseks küsib tegevdirektor 
nõusoleku haldusnõukogult.

Or. en

Selgitus

ENISA peaks toimima kui Euroopa võrgu- ja inforturvet puudutava teabe ja poliitika 
väljatöötamise teabekeskus ning tal peaks olema aktiivne roll turvalise ülemaailmse interneti 
ökosüsteemi loomisel ja väljakujundamisel. Seetõttu peaks ENISA hoidma tihedat kontakti 
kolmandate riikide ning rahvusvaheliste organite ja ühingutega, nagu ICANN, ITU, IGF, 
IANA, IETF, ISOC jt.
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Muudatusettepanek 238
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Amet võib olla ühenduses või teha 
koostööd teiste kolmandate riikidega ning 
lubada neil vastavalt osaleda ameti töö 
asjakohastes valdkondades. Eesmärgiga 
tugevdada rahvusvahelist dialoogi ja 
koostööd, konsulteerib ka komisjon 
vajadusel ametiga asjakohastes 
rahvusvahelistes küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Amet toetab liidu välispoliitikat 
võrgu- ja infoturbe alal tihedas koostöös 
Euroopa välisteenistusega (EEAS).

Or. en

Muudatusettepanek 240
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon viib kõikide asjaomaste 
sidusrühmade arvamusi arvesse võttes
kolme aasta jooksul alates artiklis 34 

1. Komisjon viib kõikide asjaomaste 
sidusrühmade arvamusi arvesse võttes viie
aasta jooksul alates artiklis 34 osutatud 
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osutatud loomise kuupäevast läbi 
hindamise juhatusega kokkulepitud 
volituste alusel. Hindamisel kontrollitakse 
ameti mõju ja tõhusust artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisel ning ameti 
töökorralduse tõhusust. Komisjon viib läbi 
hindamise eelkõige selleks, et määrata 
kindlaks, kas amet on ikka veel tõhus 
vahend ja kas ameti tegevusaega tuleks
pärast artiklis 34 täpsustatud 
ajavahemikku veelgi pikendada.

loomise kuupäevast läbi hindamise 
haldusnõukoguga kokkulepitud volituste 
alusel. Hindamisel kontrollitakse ameti 
mõju ja tõhusust artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisel ning ameti 
töökorralduse tõhusust. Komisjon viib läbi 
hindamise eelkõige selleks, et määrata 
kindlaks, kas ameti operatiivse 
tegutsemisvõime laiendamiseks tuleks
määrus läbi vaadata.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon viib kõikide asjaomaste 
sidusrühmade arvamusi arvesse võttes 
kolme aasta jooksul alates artiklis 34 
osutatud loomise kuupäevast läbi 
hindamise juhatusega kokkulepitud 
volituste alusel. Hindamisel kontrollitakse 
ameti mõju ja tõhusust artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisel ning ameti 
töökorralduse tõhusust. Komisjon viib läbi 
hindamise eelkõige selleks, et määrata 
kindlaks, kas amet on ikka veel tõhus 
vahend ja kas ameti tegevusaega tuleks
pärast artiklis 34 täpsustatud 
ajavahemikku veelgi pikendada.

1. Komisjon viib kõikide asjaomaste 
sidusrühmade arvamusi arvesse võttes 
kolme aasta jooksul alates artiklis 34 
osutatud loomise kuupäevast läbi 
hindamise haldusnõukoguga kokkulepitud 
volituste alusel. Hindamisel kontrollitakse 
ameti mõju ja tõhusust artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisel ning ameti 
töökorralduse tõhusust. Komisjon viib läbi 
hindamise eelkõige selleks, et määrata 
kindlaks, kas ameti operatiivse 
tegutsemisvõime laiendamiseks tuleks
määrus läbi vaadata.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon viib kõikide asjaomaste 
sidusrühmade arvamusi arvesse võttes 
kolme aasta jooksul alates artiklis 34 
osutatud loomise kuupäevast läbi 
hindamise juhatusega kokkulepitud
volituste alusel. Hindamisel kontrollitakse 
ameti mõju ja tõhusust artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisel ning ameti 
töökorralduse tõhusust. Komisjon viib läbi 
hindamise eelkõige selleks, et määrata 
kindlaks, kas amet on ikka veel tõhus
vahend ja kas ameti tegevusaega tuleks 
pärast artiklis 34 täpsustatud 
ajavahemikku veelgi pikendada.

1. Komisjon viib kõikide asjaomaste 
sidusrühmade arvamusi arvesse võttes iga
kolme aasta tagant läbi hindamise
haldusnõukoguga kokkulepitud pädevuse 
põhjal. Hindamisel kontrollitakse ameti 
mõju ja tõhusust artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisel ning ameti 
töökorralduse tõhusust. Komisjon viib läbi 
hindamise eelkõige selleks, et määrata 
kindlaks, kas amet on piisavalt tõhus ja 
milliseid meetmeid oleks vaja võtta 
tõhususe suurendamiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 243
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon viib kõikide asjaomaste 
sidusrühmade arvamusi arvesse võttes 
kolme aasta jooksul alates artiklis 34 
osutatud loomise kuupäevast läbi 
hindamise juhatusega kokkulepitud 
volituste alusel. Hindamisel kontrollitakse 
ameti mõju ja tõhusust artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisel ning ameti 
töökorralduse tõhusust. Komisjon viib läbi 
hindamise eelkõige selleks, et määrata 
kindlaks, kas amet on ikka veel tõhus 
vahend ja kas ameti tegevusaega tuleks
pärast artiklis 34 täpsustatud 
ajavahemikku veelgi pikendada.

1. Komisjon viib kõikide asjaomaste 
sidusrühmade arvamusi arvesse võttes 
kolme aasta jooksul alates artiklis 34 
osutatud loomise kuupäevast läbi 
hindamise haldusnõukoguga kokkulepitud 
volituste alusel. Hindamisel kontrollitakse 
ameti mõju ja tõhusust artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisel ning ameti 
töökorralduse tõhusust. Komisjon viib läbi 
hindamise eelkõige selleks, et määrata 
kindlaks, kas amet täidab oma 
mitmeaastast tööplaani, ja hinnata, kas
ametit tuleks tugevdada või tema volitusi
pikendada või kohandada.

Or. en
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Muudatusettepanek 244
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon viib kõikide asjaomaste 
sidusrühmade arvamusi arvesse võttes
kolme aasta jooksul alates artiklis 34 
osutatud loomise kuupäevast läbi 
hindamise juhatusega kokkulepitud 
volituste alusel. Hindamisel kontrollitakse 
ameti mõju ja tõhusust artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisel ning ameti 
töökorralduse tõhusust. Komisjon viib läbi 
hindamise eelkõige selleks, et määrata 
kindlaks, kas amet on ikka veel tõhus 
vahend ja kas ameti tegevusaega tuleks
pärast artiklis 34 täpsustatud 
ajavahemikku veelgi pikendada.

1. Komisjon viib kõikide asjaomaste 
sidusrühmade arvamusi arvesse võttes viie
aasta jooksul alates artiklis 34 osutatud 
loomise kuupäevast läbi hindamise
haldusnõukoguga kokkulepitud volituste 
alusel. Hindamisel kontrollitakse ameti 
mõju ja tõhusust artiklis 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamisel ning ameti 
töökorralduse tõhusust. Komisjon viib läbi 
hindamise eelkõige selleks, et määrata 
kindlaks, kas ameti operatiivse 
tegutsemisvõime laiendamiseks tuleks
määrus läbi vaadata.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti asukohaliikmesriik tagab ameti 
tõrgeteta ja tõhusaks tegevuseks parimad 
võimalikud tingimused.

Ameti ja alalise kontaktbüroo 
asukohaliikmesriigid tagavad ameti 
tõrgeteta ja tõhusaks tegevuseks parimad 
võimalikud tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Ioannis A. Tsoukalas, Christian Ehler, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy, 
Maria Da Graça Carvalho
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõnealune liikmesriik loob parimad 
võimalikud tingimused ameti 
nõuetekohaseks toimimiseks, sealhulgas 
vajaliku hoonete infrastruktuuri, 
sidevahendid, mitmekeelse ja Euroopale 
orienteeritud koolihariduse ning piisava 
transpordiinfrastruktuuri.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Ioannis A. Tsoukalas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigi poolt ametile 
eraldatavaid ruume ja pakutavaid 
vahendeid puudutav kord ning selles 
liikmesriigis tegevdirektori, 
haldusnõukogu liikmete, ameti töötajate 
ja nende perekonnaliikmete suhtes 
kohaldatavad erieeskirjad sätestatakse 
ameti ja asukohaliikmesriigi vahelises 
uuendatud asukohakokkuleppes.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Ioannis A. Tsoukalas, Gaston Franco, Niki Tzavela, Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 välja jäetud
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Kestus
Amet luuakse alates […] viieks aastaks.

Or. en

Selgitus

(ENISA on üks vähestest Euroopa Liidu ametitest, kellel ei ole alalist mandaati. Lühem 
mandaat piirab ENISA pikaajalisi väljavaateid strateegiate ja tegevuse planeerimise, 
personalipoliitika ja poliitilise kaasatuse osas.)

Muudatusettepanek 249
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet luuakse alates […] viieks aastaks. Amet luuakse alates […] seitsmeks
aastaks.

Or. pl

Selgitus

Mając na uwadze znaczenie problematyki bezpieczeństwa sieci i informacji bardzo ważne jest 
zapewnienie trwałości mandatu Agencji, dlatego też mandat pięcioletni może się okazać zbyt 
krótki. Przyjęcie mandatu pięcioletniego oznacza, że już pod koniec trzeciego roku 
działalności musi być przygotowana ocena działalności agencji pod kątem jej przydatności 
dla procesu zwiększania poziomu świadomości i bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych w UE. Oznacza to, że „de facto” na działania, które są przedmiotem 
oceny KE zostają zaledwie dwa lata, co może być okresem zbyt krótkim dla przeprowadzenia 
rzetelnej oceny

Muudatusettepanek 250
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet luuakse alates […] viieks aastaks. Amet luuakse alates […] piiramatuks 
ajaks.
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Or. en

Muudatusettepanek 251
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet luuakse alates […] viieks aastaks. Amet luuakse alates […] piiramatuks 
ajaks.

Or. en


