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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozporządzenie będące przedmiotem wniosku ma na celu wzmocnienie i zmodernizowanie 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz ustanowienie 
nowego mandatu na okres pięciu lat. Ocena mandatu zaproponowanego dla ENISA podlega 
wyłącznie kompetencji komisji ITRE.

Elementy budżetowe wniosku

Ponieważ z formalnego punktu widzenia nowy mandat przyjmuje formę zupełnie nowego 
rozporządzenia w sprawie Agencji, sprawozdawczyni pragnie na wstępie podkreślić, że ocena 
skutków finansowych regulacji nie przedstawia, jak to ma zazwyczaj miejsce, różnicy pod 
względem zasobów między obecnymi zadaniami Agencji a nowymi zadaniami, które będzie 
wykonywała, lecz wysokość kwot niezbędnych do działania Agencji (w przypadku przyjęcia 
nowego rozporządzenia w formie zaproponowanej przez Komisję Europejską).

Z punktu widzenia budżetu w porównaniu z obecnymi zadaniami nowe zadania Agencji 
(podstawa odniesienia: 2011) oznaczają dodatkowy wydatek rzędu 1-1,5 mln EUR oraz 
zatrudnienie 4 dodatkowych pracowników (3 stanowiska w ramach planu zatrudnienia i jeden 
pracownik kontraktowy). Sprawozdawczyni nie ma zastrzeżeń co do takiego umiarkowanego 
wzrostu zasobów Agencji, tym bardziej że wcześniejsze badania i analizy wskazują na ogół, 
że ENISA znajduje się poniżej krytycznej masy pod względem struktury organizacyjnej, co 
ma wpływ na jej zdolność wywierania rzeczywistego wpływu i przejawia się zbyt dużą 
proporcją zasobów przeznaczanych na zadania administracyjne i pomocnicze. 

Jednakże sprawozdawczyni chciałaby uzyskać dodatkowe informacje na temat poniższych 
kwestii, zanim przedstawi komisjom BUDG i ITRE jakiekolwiek ostateczne stanowisko w 
sprawie niniejszego wniosku:
Oczekuje się, że w Komisji przydzieli się 3,5 ekwiwalentu pełnego czasu pracy na kontakty z 
Agencją (442 000 EUR rocznie). Dla obecnej sytuacji nie ma punktu odniesienia, ani też nie 
wyjaśniono, dlaczego potrzeba więcej niż jednego urzędnika łącznikowego, tak jak ma to 
miejsce zazwyczaj. 
 Przydział środków finansowych na poszczególne cele Agencji dotyczy jedynie tytułu 3 
(wydatki operacyjne, tj. około 2,5 mln EUR), a nie większej części budżetu Agencji (ponad 
8 mln na tytuły 1 i 2, personel i administrację). Jest to sprzeczne z zasadami i metodologią 
budżetowania zadaniowego (ABB), zgodnie z którymi również wydatki na personel i 
administrację powinny być przydzielane na odpowiednie zadania i cele.

Poza tym wniosek jest przedstawiony jako zgodny z WRF, ale trudno jest to stwierdzić 
(nawet w odniesieniu do takich niewielkich dodatkowych kwot), podczas gdy właśnie 
zastosowano instrument elastyczności w wysokości około 34 mln EUR dla działu 1A w 
ramach budżetu 2011. Dlatego szczególnie ważne jest zwykłe ostrzeżenie, że jakakolwiek 
decyzja w sprawie budżetu będzie podejmowana w ramach rocznej procedury budżetowej.

Kwestia siedziby
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Jeżeli chodzi o siedzibę Agencji, która obecnie znajduje się w Heraklionie, sprawozdawczyni 
pragnie przypomnieć o kosztach działania Agencji wynikających z tak dalekiej lokalizacji, nie 
tylko z punktu widzenia finansowego, lecz również pod względem atrakcyjności Agencji dla 
pracowników i trudności związanych z uczestnictwem w posiedzeniach zarządu lub innych 
zainteresowanych stron. Według przeprowadzonej w 2009 r. zewnętrznej analizy taka 
lokalizacja siedziby spowodowała wzrost względnych kosztów podróży wszystkich agencji –
dotyczy to zarówno bezpośrednich kosztów podróży, jak i czasu spędzanego w podróży. 
ENISA jest rzeczywiście jedną z najbardziej oddalonych od Brukseli agencji.  Organizowanie 
posiedzeń w biurze w Atenach (którego finansowanie również przez rząd grecki zostało 
zatwierdzone w 2008 r.) stanowi w tej sytuacji drugie najlepsze rozwiązanie, ale również 
wskazuje na niedoskonałości wynikające z dokonywanego przez państwa członkowskie 
wyboru trudno dostępnych miejsc na siedziby agencji UE. 

Inne aspekty ogólne, w tym międzyinstytucjonalna grupa robocze ds. agencji

Sprawozdawczyni jest zdania, że postęp w pracach międzyinstytucjonalnej grupy roboczej 
pozwala również na włączenie pierwszych jej wniosków dotyczących kwestii 
administracyjno-regulacyjnych do niniejszej opinii. Wnioski te zostały poparte już przez trzy 
instytucje na ostatnim posiedzeniu w dniu 23 marca 2011 r. i w wyniku tego złożone zostały 
poprawki dotyczące:
- zwiększenia uprawnień Parlamentu w zakresie kontroli sprawowanej nad wieloletnią 
strategią Agencji (opinia) i rocznym programem pracy (prezentacja),
- zadań zarządu w zakresie monitorowania oraz odpowiednich wymaganych umiejętności 
jego członków,
- powołania rady wykonawczej,
- zapobiegania wszelkim konfliktom interesów w zarządzie,
- ujednolicenia okresu obowiązywania mandatu członków zarządu,
- określenia odpowiednio dostosowanych wskaźników umożliwiających ocenę wyników 
Agencji.

Ponadto sprawozdawczyni uważa, że konieczne może być dokładniejsze rozważenie kwestii 
dotyczących trwania mandatu Agencji (5 lat) i okresu przeznaczonego na przeprowadzenie 
oceny działania Agencji (3 lata). Biorąc pod uwagę czas potrzebny Agencji na osiągnięcie 
właściwego tempa wypełniania swoich zadań, należałoby zastanowić się nad ewentualnym 
przedłużeniem tego okresu. Niemniej jednak kwestia ta podlega wyłącznie kompetencji 
komisji ITRE.  

Można również zbadać kwestię tego, dlaczego nowe rozporządzenie nie wyklucza 
jednoznacznie – tak jak to miało miejsce w przypadku rozporządzenia (WE) nr 460/2004 –
uczestnictwa personelu Agencji bądź członków zarządu w grupach roboczych, o których 
mowa w art. 10 ust. 8, lecz raczej odnosi się w tym względzie do wewnętrznych zasad 
działania Agencji.

Przesłanki każdej proponowanej poprawki przedstawiono w uzasadnieniach.

POPRAWKI
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Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji legislacyjnej
Ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podkreśla, że postanowienia pkt 47 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej 
i należytego zarządzania finansami1
powinny mieć zastosowanie do 
przedłużenia mandatu Europejskiej 
Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji. Podkreśla, że jakakolwiek 
decyzja wydana przez organ prawodawczy 
o przedłużeniu mandatu nie narusza 
postanowień decyzji wydanych przez 
władze budżetowe w ramach rocznej 
procedury budżetowej.
_____________
1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

Uzasadnienie

Przypomnienie o prerogatywach budżetowych Parlamentu.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Agencja powinna przyczyniać się do 
uzyskania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii 
oraz do rozwijania kultury bezpieczeństwa 

(11) Agencja powinna przyczyniać się do 
uzyskania wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii 
oraz do rozwijania kultury bezpieczeństwa 
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sieci i informacji na rzecz obywateli, 
konsumentów, przedsiębiorstw oraz 
organizacji z sektora publicznego Unii 
Europejskiej, a tym samym do wspierania 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

sieci i informacji na rzecz obywateli, 
konsumentów, przedsiębiorstw oraz 
organizacji z sektora publicznego Unii 
Europejskiej, a tym samym do wspierania 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. W związku z tym należy 
przyznać Agencji niezbędne środki 
budżetowe, tak aby mogła ona 
zaproponować – do końca drugiego roku 
swojej kadencji i po konsultacji 
z wszystkimi zainteresowanymi stronami –
wyczerpującą analizę dotyczącą 
opracowania europejskiej strategii 
bezpieczeństwa cybernetycznego.

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo cybernetyczne jest bardzo ważnym i dynamicznie rozwijającym się obszarem, 
obejmującym całe społeczeństwo: przemysł, obywateli i rządy. Zważywszy, że ta przekrojowa 
kwestia obejmuje szereg sensytywnych aspektów (działania związane z przestępczością, 
ochrona danych finansowych i/lub osobowych, zatrzymywanie danych, ochrona krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej oraz bezpieczeństwo sieci i informacji), z których wszystkie 
podlegają bezpośredniej kompetencji ENISA, należy przewidzieć środki finansowe na 
przeprowadzenie analizy zdolności UE w zakresie zapobiegania takim wykroczeniom i 
reagowania w sytuacji ich wystąpienia.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W celu zapewnienia pełnej autonomii 
i niezależności Agencji powinna ona 
posiadać ustalony budżet autonomiczny, 
którego dochody pochodzą zasadniczo z 
wkładu Unii oraz z wkładów państw 
trzecich uczestniczących w pracach 
Agencji. Przyjmujące państwo 
członkowskie, bądź inne dowolne państwo 
członkowskie, powinno mieć możliwość 
przekazywania dobrowolnych wkładów na 
rzecz dochodów Agencji. Procedura 
budżetowa Unii powinna mieć nadal 
zastosowanie w zakresie subwencji, 
którymi obciążany jest budżet ogólny Unii 

(35) W celu zapewnienia pełnej autonomii 
i niezależności Agencji oraz w celu 
umożliwienia jej wykonywania 
dodatkowych i nowych zadań powinna ona 
posiadać ustalony wystarczający i 
autonomiczny budżet, którego dochody 
pochodzą zasadniczo z wkładu Unii oraz z 
wkładów państw trzecich uczestniczących 
w pracach Agencji. Przyjmujące państwo 
członkowskie, bądź inne dowolne państwo 
członkowskie, powinno mieć możliwość 
przekazywania dobrowolnych wkładów na 
rzecz dochodów Agencji. Procedura 
budżetowa Unii powinna mieć nadal 
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Europejskiej. Ponadto Trybunał 
Obrachunkowy powinien przeprowadzać 
badanie sprawozdań finansowych.

zastosowanie w zakresie subwencji, 
którymi obciążany jest budżet ogólny Unii 
Europejskiej. Ponadto Europejski
Trybunał Obrachunkowy powinien 
przeprowadzać badanie sprawozdań 
finansowych w celu zapewnienia 
przejrzystości i odpowiedzialności.

Uzasadnienie

Takie dodatkowe zadania określone we wniosku Komisji prowadzą do znacznego rozszerzenia 
uprawnień ENISA i będą miały skutki budżetowe, które muszą zostać uwzględnione.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zarząd wykonuje swoje obowiązki w 
odniesieniu do budżetu Agencji zgodnie 
z przepisami art. 19 i 21 oraz monitoruje 
uzyskane wyniki i zalecenia wynikające 
z różnych sprawozdań z kontroli i ocen, 
zarówno wewnętrznych, jak i 
zewnętrznych, i podejmuje odpowiednie 
działania następcze.

Uzasadnienie

Obowiązki zarządu w zakresie przyjmowania i wykonywania budżetu powinny być wyraźnie 
wymienione jako zadania Zarządu. W dążeniu do zwiększenia odpowiedzialności i poprawy 
działań podejmowanych w następstwie wyników audytu i przeprowadzonych ocen, należy 
jednoznacznie powierzyć ich monitorowanie zarządowi (międzyinstytucjonalna grupa 
robocza), wobec którego dyrektor odpowiada za wykonywanie swych obowiązków.



PE462.818v02-00 8/15 AD\870381PL.doc

PL

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Zarząd może powoływać grupy robocze, 
złożone z jego członków, których 
zadaniem jest udzielanie pomocy 
zarządowi w realizacji jego zadań, w tym 
w przygotowaniu decyzji i monitorowaniu 
ich wykonania.

8. Zarząd powołuje radę wykonawczą, 
złożoną z jego członków, których 
zadaniem jest udzielanie pomocy 
zarządowi w realizacji jego zadań, w tym 
w przygotowaniu decyzji i monitorowaniu 
ich wykonania.

Uzasadnienie

Należy powołać radę wykonawczą z myślą o wzmocnieniu nadzoru nad zarządzaniem 
administracyjnym i budżetowym poprzez opracowywanie decyzji zarządu 
(międzyinstytucjonalna grupa robocza).  

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie zarządu są wyznaczani na 
podstawie poziomu odpowiedniego 
doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji. 

2. Członkowie zarządu są wyznaczani na 
podstawie poziomu odpowiedniego 
doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w 
dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji. Posiadają oni również 
niezbędne umiejętności kierownicze, 
administracyjne i dotyczące spraw 
budżetowych w celu wypełnienia zadań 
wymienionych w art. 5.
Członkowie zarządu składają pisemną 
deklarację dotyczącą zobowiązań oraz 
pisemną deklarację wskazującą na 
jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie 
interesy, które mogłyby zostać uznane za 
szkodzące ich niezależności. Zgłaszają oni 
na każdym posiedzeniu kwestie, które 
mogłyby zostać uznane za szkodzące ich 
niezależności w odniesieniu do punktów 
przewidzianych w porządku obrad oraz 
powstrzymują się od udziału w dyskusjach 
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i głosowaniach dotyczących tych punktów.

Uzasadnienie

Umiejętności członków zarządu powinny odpowiadać przypisanym im funkcjom. Ponadto 
powinien istnieć przepis zapobiegający wszelkim konfliktom interesów, a okres 
obowiązywania mandatu członków zarządu powinien być taki sam jak w przypadku innych 
agencji (międzyinstytucjonalna grupa robocza).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kadencja przedstawicieli grup, o 
których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c),
wynosi cztery lata. Kadencję tę można 
przedłużyć jednokrotnie. W przypadku gdy 
jeden z tych przedstawicieli przestaje być 
powiązany z odpowiednią grupą interesu, 
Komisja wyznacza jego następcę.

3. Kadencja członków zarządu wynosi 
cztery lata. Kadencję tę można przedłużyć 
jednokrotnie. W przypadku gdy jeden z 
tych przedstawicieli przestaje być 
powiązany z odpowiednią grupą interesu, 
Komisja wyznacza jego następcę.

Uzasadnienie

Mandat wszystkich członków zarządu powinien trwać przez taki sam okres, bez względu na to 
czy zostali mianowani przez Komisję czy przez państwa członkowskie. Czas trwania mandatu 
przedstawicieli państw członkowskich nie został konkretnie określony we wniosku Komisji 
(międzyinstytucjonalna grupa robocza).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a

Rada wykonawcza

1. Powołuje się radę wykonawczą, złożoną 
z członków zarządu, w tym dwóch 
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przedstawicieli Komisji.  Liczba członków 
rady wykonawczej nie przekracza jednej 
trzeciej liczby członków zarządu. Rada 
wykonawcza zbiera się co najmniej w 
odstępach kwartalnych.
2. Zarząd udziela radzie wykonawczej 
jasno określonego formalnego mandatu. 
Zadania rady wykonawczej obejmują 
monitorowanie wykonania decyzji 
zarządu, rozpatrywanie kwestii 
administracyjnych i budżetowych w 
imieniu zarządu oraz przygotowywanie 
decyzji, programów i działań, które mają 
zostać przyjęte przez zarząd. Rada 
wykonawcza jest odpowiedzialna przed 
zarządem i w związku z tym przedkłada 
sprawozdanie z działalności na każdym 
posiedzeniu zarządu.

Uzasadnienie

Należy powołać radę wykonawczą z myślą o wzmocnieniu nadzoru nad zarządzaniem 
administracyjnym i budżetowym poprzez opracowywanie decyzji zarządu 
(międzyinstytucjonalna grupa robocza).  

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor wykonawczy jest powoływany 
i odwoływany przez zarząd. Powołania 
dokonuje się w drodze wyboru z listy 
kandydatów zaproponowanych przez 
Komisję, na okres pięciu lat, w oparciu o 
względy merytoryczne oraz 
udokumentowane umiejętności 
administracyjne i kierownicze, a także 
określone kompetencje i doświadczenie. 
Przed powołaniem kandydat wybrany 
przez zarząd może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwą 
komisją Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tej komisji.

2. Dyrektor wykonawczy jest powoływany 
i odwoływany przez zarząd. Powołania 
dokonuje się w drodze wyboru z listy 
kandydatów zaproponowanych przez 
Komisję, na okres pięciu lat, w oparciu o 
względy merytoryczne oraz 
udokumentowane umiejętności 
administracyjne i kierownicze, a także 
określone kompetencje i doświadczenie. 
Przed powołaniem kandydat wybrany 
przez zarząd może zostać wezwany do 
złożenia oświadczenia przed właściwą 
komisją Parlamentu Europejskiego i 
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane 
przez członków tej komisji. Przed 
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jakimkolwiek mianowaniem dyrektora 
wykonawczego bierze się pod uwagę 
opinie wydane przez tę komisję.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że przed mianowaniem dyrektora wykonawczego należy wziąć 
pod uwagę każdą opinię Parlamentu dotyczącą wybranego kandydata.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zarząd, działając na wniosek Komisji i 
uwzględniając sprawozdanie z oceny oraz 
wyłącznie w przypadkach, gdy jest to 
uzasadnione zadaniami i potrzebami 
Agencji, może przedłużyć kadencję 
dyrektora wykonawczego o okres nie 
dłuższy niż trzy lata.

4. Zarząd, działając na wniosek Komisji i 
uwzględniając sprawozdanie z oceny oraz 
wyłącznie w przypadkach, gdy jest to 
uzasadnione zadaniami i potrzebami 
Agencji, może przedłużyć kadencję 
dyrektora wykonawczego o okres nie 
dłuższy niż pięć lat.

Uzasadnienie

Mandat dyrektora wykonawczego należy przedłużyć na taki sam okres jak pierwszy mandat.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Struktura programu pracy jest oparta na 
zasadzie zarządzania kosztami działań 
(ABM). Program pracy jest zgodny z 
zestawieniem zawierającym szacunkowe 
dochody i wydatki Agencji oraz budżetem 
Agencji na dany rok budżetowy.

4. Struktura programu pracy jest oparta na 
zasadzie zarządzania kosztami działań 
(ABM) wraz ze wskazaniem 
przewidywanych zasobów ludzkich i 
finansowych przeznaczonych na każde 
działanie. W tym celu dyrektor 
wykonawczy, w uzgodnieniu z Komisją, 
ustala odpowiednio dostosowane 
wskaźniki wyników umożliwiające 
skuteczną ocenę osiąganych wyników.
Program pracy obejmuje zarówno 
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wirtualne, jak i niewirtualne aspekty 
operacji, działań i zobowiązań Agencji.
Program pracy jest zgodny z zestawieniem 
zawierającym szacunkowe dochody i 
wydatki Agencji oraz budżetem Agencji na 
dany rok budżetowy.

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami rzeczywistego zarządzania zadaniowego oraz budżetu zadaniowego 
(ABM-ABB), program pracy i sprawozdanie z rocznej działalności Agencji powinny 
dostarczać informacji na temat zasobów przeznaczonych na działania, które są niezbędne w 
celu osiągnięcia przez Agencję jej celów, i ogólnych wyników w zakresie realizacji tych celów 
(międzyinstytucjonalna grupa robocza).

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po przyjęciu programu pracy przez 
zarząd dyrektor wykonawczy przekazuje 
go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji oraz państwom członkowskim, a 
także zapewnia jego publikację.

5. Po przyjęciu programu pracy przez 
zarząd dyrektor wykonawczy przekazuje 
go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji oraz państwom członkowskim, a 
także zapewnia jego publikację. Dyrektor 
wykonawczy przyjmuje każde zaproszenie 
ze strony właściwej komisji Parlamentu 
Europejskiego do przedstawienia 
rocznego programu pracy i do 
przeprowadzenia wymiany poglądów na 
ten temat.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest nadanie formalnego charakteru praktyce polegającej na 
przeprowadzaniu wymiany poglądów na temat rocznego programu pracy między dyrektorem 
a właściwą komisją.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Dyrektor wykonawczy przygotowuje 
wieloletnią strategię Agencji i przedkłada 
ją zarządowi po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim i Komisją co
najmniej na osiem tygodni przed 
odpowiednim posiedzeniem zarządu.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapisanie w rozporządzeniu obowiązku konsultowania się z 
Parlamentem w sprawie przyjęcia wieloletniej strategii Agencji (międzyinstytucjonalna grupa 
robocza).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdego roku dyrektor wykonawczy 
przekazuje zarządowi projekt 
sprawozdania ogólnego obejmującego całą 
działalność Agencji w roku poprzednim.

1. Każdego roku dyrektor wykonawczy 
przekazuje zarządowi projekt 
sprawozdania ogólnego obejmującego całą 
działalność Agencji w roku poprzednim. 
To sprawozdanie ogólne zawiera 
odpowiednio dostosowane wskaźniki 
wyników umożliwiające skuteczną ocenę 
osiąganych wyników.

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami rzeczywistego zarządzania zadaniowego oraz budżetu zadaniowego 
(ABM-ABB), program pracy i sprawozdanie z rocznej działalności Agencji powinny 
dostarczać informacji na temat zasobów przeznaczonych na działania, które są niezbędne w 
celu osiągnięcia przez Agencję jej celów, i ogólnych wyników w zakresie realizacji tych celów 
(międzyinstytucjonalna grupa robocza).
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu trzech lat od daty ustanowienia 
Agencji, o której mowa w art. 34, Komisja, 
uwzględniając opinie wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
dokonuje oceny na podstawie kryteriów 
referencyjnych uzgodnionych z zarządem. 
Ocena dotyczy oddziaływania i 
skuteczności Agencji w realizacji celów 
określonych w art. 2 oraz efektywności jej 
metod pracy. Komisja przeprowadza ocenę 
w szczególności w celu ustalenia, czy 
Agencja jest nadal efektywnym 
instrumentem oraz czy okres działania 
Agencji powinien zostać przedłużony poza 
okres określony w art. 34.

1. W ciągu trzech lat od daty ustanowienia 
Agencji, o której mowa w art. 34, Komisja, 
uwzględniając opinie wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
dokonuje oceny na podstawie kryteriów 
referencyjnych uzgodnionych z zarządem. 
Ocena dotyczy oddziaływania i
skuteczności Agencji w realizacji celów 
określonych w art. 2 oraz efektywności jej 
metod pracy. Komisja przeprowadza ocenę 
w szczególności w celu ustalenia, czy 
Agencja jest nadal efektywnym 
instrumentem oraz czy okres działania 
Agencji powinien zostać przedłużony poza 
okres określony w art. 33.

Uzasadnienie
Skorygowanie błędnego odniesienia.

PROCEDURA

Tytuł Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Odsyłacze COM(2010)0521 – C7-0302/2010 – 2010/0275(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE
19.10.2010

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania 
opinii
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
19.10.2010

Sprawozdawca(y)
       Data powołania

Jutta Haug
20.10.2010

Data przyjęcia 15.6.2011

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

37
1
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, 
Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, 
Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, 
Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars 
Godmanis, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia 



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

PL

Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, 
Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, 
Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, 
Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Frédéric Daerden, Edit Herczog, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza


