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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложеният регламент има за цел укрепването и модернизирането на Европейската 
агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), както и установяването на 
нов мандат за период от пет години. Оценката на предложения мандат за ENISA е 
единствено в обхвата на правомощията на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика.

Бюджетни елементи на предложението

Като предварителна бележка, тъй като новият мандат технически приема формата на 
напълно нов регламент за агенцията, докладчикът би желал да подчертае, че 
законодателната финансова обосновка не представя, какъвто обикновено е случаят, 
разликата по отношение на ресурсите между настоящите задачи и новите бъдещи 
задачи, а абсолютните суми, които са необходими за функционирането на агенцията (в 
случай че новият регламент бъде приет във вида, в който е предложен от Комисията).

От бюджетна гледна точка въздействието върху бюджета в сравнение с настоящите 
задачи (за 2011 г.) е в размер на допълнителни 1–1,5 милиона евро и 4 длъжностни лица 
(3 по щатно разписание и 1 договорно наето лице). В рамките на агенцията 
докладчикът не възразява срещу това умерено увеличение, още повече че тенденцията 
от предходни проучвания и анализи е те да показват, че ENISA е под критичната си 
маса по отношение на организационната структура, с последици за способността й да 
постига реално въздействие и с прекалено голям процент ресурси, разпределени за 
административни и помощни задачи. 

За сметка на това, преди да предложи окончателно становище по това предложение на 
комисията по бюджети и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, 
докладчикът би желал да получи допълнителна информация относно:
В рамките на Комисията се очаква 3,5 позиции, приравнени към щатни длъжности на 
пълно работно време, да бъдат разпределени за работа с агенцията (442 000 евро 
годишно). Не е наличен показател за текущото състояние, нито има обяснение на 
причините, поради които е необходим повече от един служител за връзка, каквато е 
обичайната практика. 
- Финансовото разпределение по цели на агенцията засяга единствено дял 3 
(оперативни разходи, т.е. около 2,5 милиона евро), а не по-голямата част от бюджета на 
агенцията (над 8 милиона в дялове 1 и 2, персонал и администрация). Това противоречи 
на принципите и методологията на бюджета, основан на дейности (ABB), съгласно 
които и разходите за персонал, и административните разходи следва да бъдат 
разпределяни по задачи и цели.

Твърди се освен това, че предложението е съвместимо с МФР, но това е трудно да се 
каже (дори и при толкова ограничени по размер допълнителни суми), след като 
инструментът за гъвкавост беше използван само за около 34 милиона по функция 1а за 
2011 г. По тази причина обичайното предупреждение, че всяко бюджетно решение се 
взема в рамките на годишната бюджетна процедура, е особено уместно.
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Въпроса за седалището

По отношение на седалището на Агенцията, което в момента е в Хераклион, 
докладчикът би желал да припомни разходите за функционирането на агенцията 
предвид отдалечеността на местоположението, не само от финансова гледна точка, но и 
по отношение на привлекателността за персонала и трудния достъп за заседанията на 
Управителния съвет или на други заинтересовани страни. Според външно проучване от 
2009 г. това седалище е причината за най-високите относителни пътни разходи между 
всички агенции – както по отношение на преките разходи за пътуване, така и по 
отношение на времето, прекарано в пътуване. ENISA в действителност е една от най-
отдалечените от Брюксел агенции.  Практиката да се провеждат заседания в бюрото в 
Атина (чието финансиране, също от гръцкото правителство, беше одобрено през 2008 
г.) е решение, взето поради липсата на по-добра алтернатива, но разкрива също така 
недостатъците вследствие на избора от страна на държавите-членки на недостъпни 
места за агенциите на ЕС. 

Други общи елементи, в това число междуинституционалната работна група за 
агенциите

Докладчикът счита, че напредъкът на работата на МРГ дава също така възможност за 
интегриране на първите й заключения относно свързани с управлението въпроси, които 
вече са включени в настоящото становище. Тези заключения са вече одобрени от трите 
институции на последното им заседание от 23 март 2011 г. Те доведоха до измененията 
по-долу, свързани със:
- увеличаването на правомощията на Парламента за контрол върху многогодишната 
стратегия на агенцията (становище) и годишната работна програма (изложение),
- задачи на Управителния съвет, свързани с мониторинга, и съответните изисквани 
умения на неговите членове,
- създаването на Изпълнителен съвет,
- предотвратяването на конфликти на интереси в Управителния съвет,
- стандартизацията на срока на заемане на длъжността член на Управителния съвет,
- създаването на специфични показатели за оценка на изпълнението на агенцията.

На последно място докладчикът счита, че може да бъде необходимо да се разгледа 
допълнително продължителността на мандата на агенцията (5 години), както и срока за 
оценка на агенцията (3 години). Като се има предвид времето, необходимо на агенцията 
да постигне пълноценен ритъм на изпълнение на своите задачи, възможността за 
разширяване на тази последователност във времето може би заслужава допълнително 
внимание. Това все пак ще попадне единствено в обхвата на правомощията на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика.

Може също да се проучи допълнително защо новият регламент не изключва изрично, 
както е в Регламент (ЕО) № 460/2004, участието на служители на агенцията или 
членове на Управителния съвет в работните групи, предвидени в член 10, параграф 8, а 
по-скоро това се определя от вътрешния правилник на Агенцията.

Основанието за всяка предложено изменение е представено в обосновките.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. подчертава, че точка 47 от 
Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово
управление1 следва да се прилага за 
подновяването на мандата на 
Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност; 
подчертава, че никое решение на 
законодателния орган за такова 
подновяване не засяга решенията на 
бюджетния орган в рамките на 
годишната бюджетна процедура;
_____________
1 OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Обосновка

Потвърждават се бюджетните прерогативи на Парламента.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Агенцията следва да допринася за (11) Агенцията следва да допринася за 
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постигането на високо ниво на мрежова 
и информационна сигурност в рамките 
на Съюза и за създаването на култура на 
мрежова и информационна сигурност в 
полза на гражданите, потребителите, 
предприятията и организациите от 
публичния сектор в Европейския съюз, 
като по този начин подпомага гладкото 
функциониране на вътрешния пазар.

постигането на високо ниво на мрежова 
и информационна сигурност в рамките 
на Съюза и за създаването на култура на 
мрежова и информационна сигурност в 
полза на гражданите, потребителите, 
предприятията и организациите от 
публичния сектор в Европейския съюз, 
като по този начин подпомага гладкото 
функциониране на вътрешния пазар. В 
тази връзка на Агенцията следва да се 
предоставят необходимите 
бюджетни средства, за да може да 
предложи до края на втората година 
на своя нов мандат и след 
консултация с всички съответни 
заинтересовани страни подробен 
анализ във връзка с изготвянето на 
Европейска стратегия за 
кибернетичната сигурност;

Обосновка

Кибернетичната сигурност е много важна и динамична област, която засяга целия 
спектър на нашето общество: промишлеността, гражданите и правителствата. Тъй 
като този хоризонтален въпрос включва редица чувствителни аспекти (дейности, 
свързани с престъпления, защита на финансови и/или лични данни, съхранение на 
данни, защита на критичната информационна инфраструктура и мрежова 
информационна сигурност), като всички те са в преките правомощия на ENISA, 
трябва да се предоставят финансови средства за анализирането на подготвеността 
на ЕС да предотврати и/или да реагира на такива престъпления.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) С оглед гарантирането на пълната 
автономност и независимост на 
Агенцията се счита за необходимо да й 
бъде предоставен автономен бюджет, 
чиито приходи произтичат най-вече от 
вноска на Съюза и вноски на трети 
държави, вземащи участие в работата на 
Агенцията. Приемащата държава-членка 
или всяка друга държава-членка следва 

(35) С оглед гарантирането на пълната 
автономност и независимост на 
Агенцията и за да може да изпълнява 
допълнителни и нови задачи, се счита 
за необходимо да й бъде предоставен
достатъчен и автономен бюджет, 
чиито приходи произтичат най-вече от 
вноска на Съюза и вноски на трети 
държави, вземащи участие в работата на 
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да могат да правят доброволни вноски 
към приходите на Агенцията.
Бюджетната процедура на Съюза остава 
приложима по отношение на всякакви 
субсидии, платими от общия бюджет на 
Европейския съюз. Освен това 
ревизиите на финансовите отчети следва 
да се поемат от Сметната палата.

Агенцията. Приемащата държава-членка 
или всяка друга държава-членка следва 
да могат да правят доброволни вноски 
към приходите на Агенцията.
Бюджетната процедура на Съюза остава 
приложима по отношение на всякакви 
субсидии, платими от общия бюджет на 
Европейския съюз. Освен това 
ревизиите на финансовите отчети следва 
да се поемат от Европейската сметна
палата, за да се гарантира 
прозрачност и отчетност.

Обосновка

Тези допълнителни задачи, които са представени в предложението на Комисията, 
значително разширяват мандата на ENISA и ще имат отражение върху бюджета, 
което трябва да се вземе предвид.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Управителният съвет изпълнява 
задълженията си по отношение на 
бюджета на Агенцията съгласно 
членове 19 и 21 и контролира и 
предприема адекватни последващи 
действия във връзка с констатациите 
и препоръките, произтичащи от 
различните одитни доклади и оценки, 
независимо дали вътрешни или 
външни;

Обосновка

Отговорностите на Управителния съвет по отношение на приемането и 
изпълнението на бюджета следва да бъдат изрично посочени като задача на 
Управителния съвет. С цел постигане на по-голяма ангажираност и предприемане на 
последващи действия въз основа на констатациите от одита и оценките, 
Управителният съвет, пред който директорът се отчита, следва изрично да 
отговаря за контрола върху тях (МРГ).
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Управителният съвет може да 
създаде работни органи, съставени от 
негови членове, с цел да му съдействат
при изпълнението на неговите задачи, 
включително при изготвянето на 
решения и наблюдаване на тяхното 
прилагане.

8. Управителният съвет създава 
Изпълнителен съвет, съставен от 
негови членове, с цел да му съдейства
при изпълнението на неговите задачи, 
включително при изготвянето на 
решения и наблюдаване на тяхното 
прилагане.

Обосновка

Следва да бъде създаден Изпълнителен съвет с цел засилване на надзора върху 
административното управление и управлението на бюджета чрез подготвянето на 
решенията на Управителния съвет (МРГ).

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на съвета и техните 
заместници се назначават въз основа на 
степента на съответния им опит и на 
експертните им знания в областта на 
мрежовата и информационната 
сигурност. 

2. Членовете на съвета и техните 
заместници се назначават въз основа на 
степента на съответния им опит и на 
експертните им знания в областта на 
мрежовата и информационната 
сигурност. Те трябва също така да 
разполагат с необходимите 
управленски, административни и 
бюджетни умения за изпълнението 
на задачите, изброени в член 5.
Членовете на Управителния съвет 
представят писмена декларация за 
поети задължения и писмена 
декларация за преки или косвени 
интереси, които биха могли да се 
считат за накърняващи тяхната 
независимост. Те декларират на всяко 
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заседание наличието на интереси, 
които биха могли да се считат за 
накърняващи тяхната независимост 
по отношение на точките от дневния 
ред, и се въздържат от участие в 
обсъждането на тези точки и 
гласуване по тях.

Обосновка

Уменията на членовете на Управителния съвет следва да съответстват на 
възложените им функции. Освен това следва да съществува разпоредба, насочена към 
предотвратяването на конфликти на интереси, а продължителността на техния 
мандат следва да бъде приравнена към продължителността на мандата в другите 
агенции (МРГ).

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мандатът на представителите на 
групите, посочени в параграф 1, букви 
a), б) и в) е четири години. Той може да 
бъде подновяван само еднократно. В 
случай че даден представител прекрати 
своето участие в съответната група, 
Комисията назначава негов заместник.

3. Мандатът на членовете на 
Управителния съвет е четири години.
Той може да бъде подновяван само 
еднократно. В случай че даден 
представител прекрати своето участие в 
съответната група, Комисията назначава 
негов заместник.

Обосновка

Всички членове на съвета следва да имат мандат с еднаква продължителност, 
независимо дали са назначени от Комисията или от държавите-членки. 
Продължителността на мандата на представителите на държавите-членки не беше 
посочен (МРГ).
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а

Изпълнителен съвет

1. Създава се Изпълнителен съвет, 
съставен от членове на 
Управителния съвет, в това число 
двама представители на Комисията. 
Числеността му не превишава една 
трета от числеността на 
Управителния съвет. Съветът 
провежда заседания поне веднъж на 
три месеца.
2. Изпълнителният съвет получава 
ясен официален мандат от 
Управителния съвет. Неговите 
задачи включват мониторинг на 
изпълнението на решенията на 
Управителния съвет, решаване на 
административни и бюджетни 
въпроси от името на Управителния 
съвет и подготовка на решения, 
програми и дейности, които се 
приемат от Управителния съвет. 
Изпълнителният съвет отговаря 
пред Управителния съвет; във връзка
с това той представя отчет за 
дейността на всяко заседание на 
Управителния съвет.

Обосновка

Следва да бъде създаден Изпълнителен съвет с цел засилване на надзора върху 
административното управление и управлението на бюджета чрез подготвянето на 
решенията на Управителния съвет (МРГ). 
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изпълнителният директор се 
назначава и освобождава от 
Управителния съвет. Назначаването се 
извършва въз основа на списък от 
кандидати, предложени от Комисията, 
за срок от пет години, въз основа на 
заслуги и документирани 
административни и управленски 
умения, както и на специфични 
компетенции и опит. Преди 
назначаването избраният от 
Управителния съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентния комитет на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпроси, поставени от неговите
членове.

2. Изпълнителният директор се 
назначава и освобождава от 
Управителния съвет. Назначаването се 
извършва въз основа на списък от 
кандидати, предложени от Комисията, 
за срок от пет години, въз основа на 
заслуги и документирани 
административни и управленски 
умения, както и на специфични
компетенции и опит. Преди 
назначаването избраният от 
Управителния съвет кандидат може да 
бъде поканен да направи изявление пред 
компетентната комисия на 
Европейския парламент и да отговори 
на въпроси, поставени от нейните
членове. Всяко становище на тази 
комисия се взема под внимание преди 
всяко назначаване.

Обосновка

Следва изрично да се посочи, че всяко представено от Парламента становище 
относно избрания кандидат се взема предвид преди неговото назначаване.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По предложение на Комисията и като 
се взема предвид доклада за оценка и 
само в случаите, когато това може да се 
обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, 
Управителният съвет може да удължава 
мандата на изпълнителния директор за 
не повече от три години.

4. По предложение на Комисията и като 
се взема предвид доклада за оценка и 
само в случаите, когато това може да се 
обоснове със задълженията и 
изискванията на Агенцията, 
Управителният съвет може да удължава 
мандата на изпълнителния директор за 
не повече от пет години.
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Обосновка

Подновяването на мандата на директора следва да бъде за същия срок като срока на 
първия мандат.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Работната програма се организира в 
съответствие с принципа на управление 
по дейности (ABM). Тя съответства на 
прогнозните отчети за приходите и 
разходите на Агенцията и на бюджета 
на Агенцията за същата финансова 
година.

4. Работната програма се организира в 
съответствие с принципа на управление 
по дейности (ABM), като се посочват 
предполагаемите човешки и 
финансови ресурси, разпределени за 
всяка дейност. За целта 
изпълнителният директор определя, 
съгласувано с Комисията, специфични 
показатели за изпълнението, даващи 
възможност за ефективна оценка на 
постигнатите резултати. 
Работната програма включва както 
виртуалните, така и невиртуалните 
аспекти на операциите, дейностите 
и ангажиментите на Агенцията. Тя 
съответства на прогнозните отчети за 
приходите и разходите на Агенцията и 
на бюджета на Агенцията за същата 
финансова година.

Обосновка

В съответствие с принципа на управление, основано на дейности, и принципа на 
бюджетиране, основано на дейности (ABM-ABB), работната програма и годишният 
отчет за дейността на Агенцията следва да предоставят информация за ресурсите, 
разпределени за дейностите, които са необходими за постигане на целите на 
Агенцията, и за общото изпълнение при постигането на тези цели (МРГ).
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След приемането й от Управителния 
съвет, изпълнителният директор 
изпраща работната програма на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
Комисията и на държавите-членки и я 
публикува.

5. След приемането й от Управителния 
съвет, изпълнителният директор 
изпраща работната програма на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
Комисията и на държавите-членки и 
осигурява нейното публикуване. Той 
приема всяка покана на 
компетентната комисия на 
Европейския парламент да представи 
и осъществи размяна на мнения 
относно годишната работна 
програма.

Обосновка

Целта е да се формализира практиката да се провежда размяна на мнения между 
директора и компетентната комисия относно годишната работна програма.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Изпълнителният директор 
подготвя многогодишната стратегия 
на Агенцията и я представя на 
Управителния съвет, след 
консултация с Европейския 
парламент и Комисията, най-малко 
осем седмици преди съответното 
заседание на Управителния съвет;

Обосновка

Настоящото изменение има за цел в регламента да залегне, че с Парламента следва 
да се провеждат консултации за приемането на многогодишната стратегия на 
Агенцията (МРГ).
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изпълнителният директор ежегодно 
представя на Управителния съвет общ 
проектодоклад, обхващащ всички 
дейности на Агенцията през 
предходната година.

1. Изпълнителният директор ежегодно 
представя на Управителния съвет общ 
проектодоклад, обхващащ всички 
дейности на Агенцията през 
предходната година. Този общ доклад 
включва специфични показатели за 
изпълнението, даващи възможност за 
ефективна оценка на постигнатите 
резултати.

Обосновка

В съответствие с принципа на управление, основано на дейности, и принципа на 
бюджетиране, основано на дейности (ABM-ABB), работната програма и годишният 
отчет за дейността на Агенцията следва да предоставят информация за ресурсите, 
разпределени за дейностите, които са необходими за постигане на целите на 
Агенцията и за общото изпълнение при постигането на тези цели (МРГ).

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на три години от датата на 
учредяване, посочена в член 34, 
Комисията извършва оценка въз основа 
на условията, договорени с 
Управителния съвет, като взема под 
внимание гледните точки на всички 
съответни заинтересовани страни. 
Оценката анализира влиянието и 
ефективността на Агенцията при 
постигането на целите, посочени в член 
2, както и ефективността на работните 
практики на Агенцията. Комисията 
извършва оценката най-вече за да 
установи дали една Агенция все още 
представлява ефективен инструмент и 

1. В рамките на три години от датата на 
учредяване, посочена в член 34, 
Комисията извършва оценка въз основа 
на условията, договорени с 
Управителния съвет, като взема под 
внимание гледните точки на всички 
съответни заинтересовани страни. 
Оценката анализира влиянието и 
ефективността на Агенцията при 
постигането на целите, посочени в член 
2, както и ефективността на работните 
практики на Агенцията. Комисията 
извършва оценката най-вече за да 
установи дали една Агенция все още 
представлява ефективен инструмент и 
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дали срокът на съществуването на 
Агенцията следва да се удължи 
допълнително извън определения в член 
34 срок.

дали срокът на съществуването на 
Агенцията следва да се удължи 
допълнително извън определения в член 
33 срок.

Обосновка
Поправка на грешно позоваване.
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