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KORT BEGRUNDELSE

Den foreslåede forordning har til formål at styrke og modernisere Det Europæiske Agentur 
for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og give det et nyt mandat for en periode på 5 år.
Evalueringen af det foreslåede mandat for ENISA sorterer udelukkende under ITRE-
Udvalget.

Forslagets budgetmæssige aspekter

Indledningsvis påpeger ordføreren under henvisning til, at det nye mandat teknisk set er 
udformet som en helt ny forordning for agenturet, at det i finansieringsoversigten til forslaget 
ikke som ellers er forskellen i midler til nuværende og kommende opgaver, der vises, men 
derimod de absolutte beløb, som er nødvendige for agenturets drift (hvis den nye forordning 
vedtages i den af Kommissionen foreslåede form).

Fra et budgetmæssigt synspunkt svarer indvirkningen på budgettet sammenlignet med de 
nuværende opgaver (referenceår: 2011) til en stigning på 1-1,5 mio. EUR, samt 4 nye 
stillinger (3 stillinger i stillingsfortegnelsen og 1 kontraktansat). Ordføreren har ingen 
indvendinger mod denne moderate stigning inden for agenturet, navnlig da tidligere 
undersøgelser og analyser har vist, at ENISA's organisationsstruktur ligger under den kritiske 
masse, hvilket indvirker på agenturets gennemslagskraft og medfører, at for stor en andel af 
midlerne bliver anvendt til administrations- og støtteopgaver.

Imidlertid har ordføreren brug for yderligere oplysninger for at kunne foreslå BUDG- og 
ITRE-udvalgene en endelig holdning til forslaget, hvad angår følgende:
- Det forventes, at der i Kommissionen afsættes 3,5 stillinger i fuldtidsækvivalenter til at 
beskæftige sig med agenturet (442 000 EUR om året). Der findes ingen benchmarks for den 
nuværende situation, og der er ingen forklaring på, hvorfor der er brug for mere end én 
forbindelsesofficer, hvilket er almindelig praksis.
- Budgetrammen for hvert af agenturets mål vedrører kun afsnit 3 (aktionsudgifter, dvs. ca. 
2,5 mio. EUR) og ikke hele agenturets budget (der med afsnit 1 og 2, personale og 
administration, beløber sig til over 8 mio. EUR). Dette er i modstrid med principperne og 
metoderne for aktivitetsbaseret budgettering (ABB), ifølge hvilke også personale- og 
administrationsomkostningerne bør fordeles mellem de forskellige opgaver og mål.

Endvidere hævdes det, at forslaget er foreneligt med FFR, men det er vanskeligt at tage 
stilling til (selv med så begrænsede tillægsbeløb), når fleksibilitetsinstrumentet netop er blevet 
taget i brug for ca. 34 mio. EUR under udgiftsområde 1a i 2011-budgettet. Derfor er den 
sædvanlige bemærkning om, at enhver budgetafgørelse vil blive truffet som led i den årlige 
budgetprocedure, i høj grad relevant.

Spørgsmålet om sædet

For så vidt angår agenturets sæde, som på indeværende tidspunkt er Heraklion, ønsker 
ordføreren at henlede opmærksomheden på de omkostninger, der er forbundet med at drive 
agenturet i et så afsidesliggende område, ikke blot ud fra et finansielt synspunkt, men også 
med hensyn til at skaffe personale og den vanskelige adgang for deltagere i bestyrelsesmøder 
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og andre interessenter. I henhold til en ekstern undersøgelse fra 2009 indebærer denne 
placering af sædet de forholdsmæssigt højeste rejseomkostninger blandt samtlige agenturer 
med hensyn til både direkte rejseomkostninger og rejsetid. ENISA er således et af de mest 
fjerntliggende agenturer, når man måler afstanden fra Bruxelles.  Den gældende praksis med 
at holde møder i kontoret i Athen (hvortil finansieringen blev godkendt i 2008, også af den 
græske regering), er i denne henseende den næstbedste løsning, men viser også, hvilke 
ulemper der er forbundet med medlemsstaternes placering af EU-agenturer i vanskeligt 
tilgængelige områder.  

Andre generelle elementer, herunder den interinstitutionelle arbejdsgruppe om 
agenturer

Ordføreren finder, at fremskridtet i arbejdet i den interinstitutionelle arbejdsgruppe endvidere 
gør det muligt allerede at integrere dens første konklusioner om forvaltningsmæssige 
spørgsmål i denne udtalelse. Disse konklusioner blev godkendt af de tre institutioner på deres 
sidste møde den 23. marts 2011. De har givet anledning til nedenstående ændringsforslag om:
- styrkelse af Parlamentets kontrolbeføjelser vedrørende agenturets flerårige strategi 
(udtalelse) og årlige arbejdsprogram
- bestyrelsens overvågningsopgaver og de dertil svarende kvalifikationer, der kræves af 
medlemmerne
- nedsættelse af et forretningsudvalg
- forebyggelse af eventuelle interessekonflikter i bestyrelsen
- standardisering af varigheden af bestyrelsesmedlemmernes mandat
- fastsættelse af skræddersyede indikatorer til vurdering af agenturets resultater.

Endelig mener ordføreren, at der er behov for nærmere at overveje varigheden af agenturets 
mandat (fem år) samt tidspunktet for evalueringen af agenturet (efter tre år). På grund af den 
tid, det vil tage for agenturet at blive fuldt funktionsdygtigt, bør det eventuelt overvejes at 
forlænge denne periode. Dette ville imidlertid udelukkende sortere under ITRE-Udvalget.  

Det kunne desuden undersøges, hvorfor den nye forordning ikke i lighed med forordning (EF) 
nr. 460/2004 udtrykkeligt udelukker, at agenturets personale eller bestyrelsesmedlemmerne 
kan deltage i de i artikel 10, stk. 8, nævnte arbejdsgrupper, men i stedet blot henviser til 
agenturets interne forretningsgange.

De overvejelser, der er gjort i forbindelse med hvert ændringsforslag, fremgår af 
begrundelserne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. understreger, at punkt 47 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning1 bør 
finde anvendelse på forlængelsen af 
mandatet for Det Europæiske Agentur for 
Net- og Informationssikkerhed;  
understreger, at enhver afgørelse, der 
træffes af den lovgivende myndighed til 
fordel for en sådan forlængelse, ikke 
berører de afgørelser, 
budgetmyndigheden træffer inden for 
rammerne af den årlige budgetprocedure.
_____________
1 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Begrundelse

Henvisning til Parlamentets budgetbeføjelser.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Agenturet bør bidrage til et højt net-
og informationssikkerhedsniveau i 
Unionen og til at tilvejebringe en net- og 
informationssikkerhedskultur til gavn for 
borgerne, forbrugerne, virksomhederne og 
den offentlige sektors organisationer i Den 
Europæiske Union og således bidrage til et 
velfungerende indre marked.

(11) Agenturet bør bidrage til et højt net-
og informationssikkerhedsniveau i 
Unionen og til at tilvejebringe en net- og 
informationssikkerhedskultur til gavn for 
borgerne, forbrugerne, virksomhederne og 
den offentlige sektors organisationer i Den 
Europæiske Union og således bidrage til et 
velfungerende indre marked. I denne 
forbindelse bør agenturet tildeles de 
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nødvendige budgetmidler, så det ved 
udgangen af det andet år af sit nye 
mandat og efter høring af alle relevante 
interessenter kan foreslå en grundig 
analyse vedrørende udarbejdelsen af en 
europæisk strategi for sikkerhed på 
internettet.

Begrundelse

Sikkerhed på internettet er et yderst vigtigt og dynamisk område, der berører hele 
samfundsspektret, såvel industrien som borgerne og regeringerne. Da dette horisontale 
spørgsmål omfatter en række følsomme aspekter (kriminalitetsrelaterede aktiviteter, 
beskyttelse af finansielle data og/eller beskyttelse af personoplysninger, lagring af data, 
beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur og net- og informationssikkerhed), som alle 
sorterer direkte under ENISA, skal der afsættes finansielle midler til at analysere EU's 
beredskab med hensyn til forebyggelse og/eller håndtering af sådanne strafbare handlinger.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) For at agenturet kan sikres fuld 
selvstændighed og uafhængighed, bør det 
råde over et selvstændigt budget, hvortil 
indtægterne hovedsagelig kommer fra et 
bidrag fra Unionen og fra bidrag fra 
tredjelande, der deltager i agenturets 
arbejde. Værtsmedlemsstaten og enhver
anden medlemsstat bør kunne yde frivillige 
bidrag til agenturets indtægter. Unionens 
budgetprocedure finder anvendelse på 
ethvert bidrag, som kommer fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget. 
Desuden bør revisionen af regnskaberne 
forestås af Revisionsretten.

(35) For at agenturet kan sikres fuld 
selvstændighed og uafhængighed, og for at 
sætte det i stand til at udføre yderligere 
nye opgaver, bør det råde over et 
tilstrækkeligt og selvstændigt budget, 
hvortil indtægterne hovedsagelig kommer 
fra et bidrag fra Unionen og fra bidrag fra 
tredjelande, der deltager i agenturets 
arbejde. Værtsmedlemsstaten og enhver 
anden medlemsstat bør kunne yde frivillige 
bidrag til agenturets indtægter. Unionens 
budgetprocedure finder anvendelse på 
ethvert bidrag, som kommer fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget. 
Desuden bør revisionen af regnskaberne 
forestås af EU's Revisionsret for at sikre 
gennemsigtighed og ansvarlighed.

Begrundelse

Sådanne yderligere opgaver, der er beskrevet i kommissionsforslaget, indebærer en mærkbar 
udvidelse af ENISA's mandat og vil få indvirkning på budgettet, hvilket der bør tages højde 
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for.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Bestyrelsen udfører sine opgaver i 
forbindelse med agenturets budget i 
overensstemmelse med artikel 19 og 21 og 
overvåger og foretager en behørig 
opfølgning af resultaterne og 
henstillingerne fra forskellige interne og 
eksterne revisionsberetninger og 
evalueringer.

Begrundelse

Bestyrelsens ansvar med hensyn til vedtagelse og gennemførelse af budgettet bør udtrykkeligt 
nævnes som en af bestyrelsens opgaver. Med henblik på at sikre et større medansvar og 
opfølgning på revisioner og evalueringsresultater bør det udtrykkeligt nævnes, at ansvaret for 
overvågningen af disse resultater påhviler bestyrelsen, som direktøren står til ansvar over for 
(den interinstitutionelle arbejdsgruppe).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Bestyrelsen kan nedsætte 
arbejdsgrupper bestående af dens 
medlemmer til at bistå den i udførelsen af 
dens opgaver, herunder udarbejdelse af 
dens afgørelser og overvågning af 
gennemførelsen deraf.

8. Bestyrelsen nedsætter et 
forretningsudvalg bestående af dens 
medlemmer til at bistå den i udførelsen af 
dens opgaver, herunder udarbejdelse af 
dens afgørelser og overvågning af 
gennemførelsen deraf.

Begrundelse

Der bør nedsættes et forretningsudvalg med henblik på at styrke overvågningen af den 
administrative og budgetmæssige forvaltning gennem forberedelse af bestyrelsens afgørelser 
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(den interinstitutionelle arbejdsgruppe).  

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemmerne af bestyrelsen og deres 
suppleanter udpeges på grundlag af deres 
erfaring og ekspertise inden for net- og 
informationssikkerhed. 

2. Medlemmerne af bestyrelsen og deres 
suppleanter udpeges på grundlag af deres 
erfaring og ekspertise inden for net- og 
informationssikkerhed. De skal ligeledes 
besidde de nødvendige administrative og 
ledelses- og budgetmæssige 
kvalifikationer til at udføre de i artikel 5 
nævnte opgaver.
Medlemmerne af bestyrelsen afgiver 
skriftligt en loyalitetserklæring og en 
interesseerklæring, hvori de angiver 
eventuelle direkte eller indirekte 
interesser, der kan anses for at påvirke 
deres uafhængighed. De skal på hvert 
møde gøre opmærksom på eventuelle 
interesser, som kan anses for at påvirke 
deres uafhængighed med hensyn til de 
punkter, der er på dagsordenen, og 
afholde sig fra at deltage i drøftelserne af 
og afstemningerne om de pågældende 
punkter.

Begrundelse

Bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer bør svare til de opgaver, som de forventes at 
varetage. Desuden bør der indføjes en bestemmelse, der skal forhindre interessekonflikter, og 
medlemmernes mandatperiode bør tilpasses efter mandatperioden i andre agenturer (den 
interinstitutionelle arbejdsgruppe).



AD\870381DA.doc 9/15 PE462.818v02-00

DA

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Repræsentanterne for de grupper, der 
er nævnt i stk. 1, litra a), b) og c), 
udnævnes for en periode på fire år. 
Mandatperioden kan forlænges én gang. 
Hvis et bestyrelsesmedlems tilknytning til 
den interessegruppe, som vedkommende 
repræsenterer, ophører, udnævner 
Kommissionen en anden repræsentant.

3. Bestyrelsesmedlemmernes mandat er på 
fire år.  Mandatperioden kan forlænges én 
gang. Hvis et bestyrelsesmedlems 
tilknytning til den interessegruppe, som 
vedkommende repræsenterer, ophører, 
udnævner Kommissionen en anden 
repræsentant.

Begrundelse

Alle bestyrelsesmedlemmernes mandat bør være af samme varighed, uanset om de er udpeget 
af Kommissionen eller af en medlemsstat. Varigheden af mandatet for medlemsstaternes 
repræsentanter var ikke præciseret (den interinstitutionelle arbejdsgruppe).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a

Forretningsudvalget

1. Der nedsættes et forretningsudvalg 
bestående af medlemmer af bestyrelsen, 
herunder to repræsentanter for 
Kommissionen.  Antallet af medlemmer 
må ikke overstige en tredjedel af antallet 
af bestyrelsesmedlemmer. Det mødes 
mindst en gang i kvartalet.
2. Forretningsudvalget skal have et klart 
formelt mandat fra bestyrelsen. Dets 
opgaver omfatter overvågning af 
gennemførelsen af bestyrelsens 
afgørelser, behandling af administrative 
og budgetmæssige spørgsmål på vegne af 
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bestyrelsen og forberedelse af afgørelser, 
programmer og aktiviteter, der skal 
vedtages af bestyrelsen. 
Forretningsudvalget står til ansvar over 
for bestyrelsen og forelægger i denne 
forbindelse en aktivitetsrapport på hvert 
bestyrelsesmøde.

Begrundelse

Der bør nedsættes et forretningsudvalg med henblik på at styrke overvågningen af den 
administrative og budgetmæssige forvaltning gennem forberedelse af bestyrelsens afgørelser 
(den interinstitutionelle arbejdsgruppe).  

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør udnævnes 
og afsættes af bestyrelsen. Udnævnelsen 
sker på grundlag af en liste over 
kandidater, som Kommissionen foreslår, 
for en periode på fem år og på grundlag af 
kvalifikationer og dokumenterede 
administrative og ledelsesmæssige 
færdigheder samt specifikke kvalifikationer 
og erfaring. Før udnævnelsen kan den 
ansøger, bestyrelsen har valgt, indbydes til 
at afgive en redegørelse for Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne.

2. Den administrerende direktør udnævnes 
og afsættes af bestyrelsen. Udnævnelsen 
sker på grundlag af en liste over 
kandidater, som Kommissionen foreslår, 
for en periode på fem år og på grundlag af 
kvalifikationer og dokumenterede 
administrative og ledelsesmæssige 
færdigheder samt specifikke kvalifikationer 
og erfaring. Før udnævnelsen kan den 
ansøger, bestyrelsen har valgt, indbydes til 
at afgive en redegørelse for Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og 
besvare spørgsmål fra 
udvalgsmedlemmerne. Enhver udtalelse 
fra dette udvalg skal tages i betragtning 
før en udnævnelse.

Begrundelse

Det bør udtrykkeligt nævnes, at eventuelle udtalelser fra Parlamentet vedrørende den valgte 
kandidat skal tages i betragtning før udnævnelsen.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og under hensyn til 
evalueringsrapporten, og kun såfremt det 
kan begrundes ud fra agenturets opgaver 
og behov, forlænge den administrerende 
direktørs mandatperiode med højst tre år.

4. Bestyrelsen kan efter indstilling fra 
Kommissionen og under hensyn til 
evalueringsrapporten, og kun såfremt det 
kan begrundes ud fra agenturets opgaver 
og behov, forlænge den administrerende 
direktørs mandatperiode med højst fem år.

Begrundelse

Forlængelsen af direktørens mandat bør være af samme varighed som det første mandat.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Arbejdsprogrammet tilrettelægges i 
overensstemmelse med princippet om 
aktivitetsbaseret forvaltning (ABM). Det 
skal være i overensstemmelse med 
overslaget over agenturets indtægter og 
udgifter og agenturets budget for samme 
regnskabsår.

4. Arbejdsprogrammet tilrettelægges i 
overensstemmelse med princippet om 
aktivitetsbaseret forvaltning (ABM) med 
angivelse af, hvilke menneskelige og 
finansielle ressourcer der forventes afsat 
til hver enkelt aktivitet. I dette øjemed 
udarbejder den administrerende direktør 
efter aftale med Kommissionen 
skræddersyede præstationsindikatorer, 
der muliggør en effektiv evaluering af de 
opnåede resultater. Arbejdsprogrammet 
skal omfatte såvel virtuelle som ikke-
virtuelle aspekter af agenturets opgaver, 
aktiviteter og forpligtelser. Det skal være i 
overensstemmelse med overslaget over 
agenturets indtægter og udgifter og 
agenturets budget for samme regnskabsår.

Begrundelse

I overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret forvaltning og aktivitetsbaseret 
budgettering (ABM/ABB) bør agenturets arbejdsprogram og årlige aktivitetsrapport give 
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oplysninger om de ressourcer, som er blevet afsat til de aktiviteter, der er nødvendige for at 
nå agenturets mål, samt om den samlede præstation, for så vidt angår opnåelsen af disse mål 
(den interinstitutionelle arbejdsgruppe).

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den administrerende direktør 
fremsender efter godkendelse i bestyrelsen 
arbejdsprogrammet til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne 
og sørger for, at det offentliggøres.

5. Den administrerende direktør 
fremsender efter godkendelse i bestyrelsen 
arbejdsprogrammet til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne 
og sørger for, at det offentliggøres. 
Han/hun skal imødekomme enhver 
indbydelse fra Europa-Parlamentets 
kompetente udvalg til at forelægge og 
drøfte det årlige arbejdsprogram.

Begrundelse

Sigter på formalisering af praksis med drøftelser mellem direktøren og det kompetente udvalg 
om det årlige arbejdsprogram.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Den administrerende direktør 
forbereder agenturets flerårige strategi og 
forelægger den for bestyrelsen efter 
høring af Europa-Parlamentet og 
Kommissionen mindst otte uger før det 
pågældende bestyrelsesmøde.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på indførelse af en bestemmelse i forordningen om, at 
Parlamentet bør høres inden vedtagelsen af agenturernes flerårige strategi (den 
interinstitutionelle arbejdsgruppe).
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør forelægger 
hvert år et udkast til årsberetning om alle 
agenturets aktiviteter i det forløbne år for 
bestyrelsen.

1. Den administrerende direktør forelægger 
hvert år et udkast til årsberetning om alle 
agenturets aktiviteter i det forløbne år for 
bestyrelsen. Denne årsberetning skal 
indeholde skræddersyede 
præstationsindikatorer, der muliggør en 
effektiv evaluering af de opnåede 
resultater.

Begrundelse

I overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret forvaltning og aktivitetsbaseret 
budgettering (ABM/ABB) bør agenturets arbejdsprogram og årlige aktivitetsrapport give 
oplysninger om de ressourcer, som er blevet afsat til de aktiviteter, der er nødvendige for at 
nå agenturets mål, samt om den samlede præstation, for så vidt angår opnåelsen af disse mål 
(den interinstitutionelle arbejdsgruppe).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest tre år efter den oprettelsesdato, 
der er fastlagt i artikel 34, gennemfører 
Kommissionen under hensyntagen til alle 
de relevante interessenters synspunkter en 
evaluering på grundlag af et 
kommissorium, der aftales med 
bestyrelsen. Som led i evalueringen 
vurderes agenturets resultater og 
effektivitet set i forhold til de mål, der er 
fastlagt i artikel 2, samt effektiviteten i 
agenturets arbejdsmetoder. Kommissionen 
gennemfører evalueringen navnlig med det 
formål at afgøre, om agenturet stadig er et 
effektivt instrument, og om det fortsat skal 
bestå efter den periode, der er fastsat i 
artikel 34.

1. Senest tre år efter den oprettelsesdato, 
der er fastlagt i artikel 34, gennemfører 
Kommissionen under hensyntagen til alle 
de relevante interessenters synspunkter en 
evaluering på grundlag af et 
kommissorium, der aftales med 
bestyrelsen. Som led i evalueringen 
vurderes agenturets resultater og 
effektivitet set i forhold til de mål, der er 
fastlagt i artikel 2, samt effektiviteten i 
agenturets arbejdsmetoder. Kommissionen 
gennemfører evalueringen navnlig med det 
formål at afgøre, om agenturet stadig er et 
effektivt instrument, og om det fortsat skal 
bestå efter den periode, der er fastsat i 
artikel 33.
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