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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regulamentul propus vizează consolidarea și modernizarea Agenției europene pentru 
securitatea rețelelor și a informațiilor („European Network and Information Security 
Agency” - ENISA) și stabilirea unui nou mandat pentru o perioadă de cinci ani. Evaluarea 
mandatului propus pentru ENISA ține în exclusivitate de competența Comisiei ITRE.

Elementele bugetare ale propunerii

Ca o observație preliminară, deoarece noul mandat ia în mod tehnic forma unui regulament 
complet nou pentru agenție, raportoarea ar dori să sublinieze că fișa financiară nu prezintă, 
cum este de obicei cazul, diferența între resursele alocate pentru realizarea sarcinilor actuale 
ale agenției și a celor viitoare, ci indică sumele absolute necesare pentru a asigura 
funcționarea agenției (în cazul adoptării noului regulament propus de Comisie).

Din punct de vedere bugetar, impactul bugetar față de sarcinile actuale (bază de referință 
2011) corespunde unei cheltuieli suplimentare de 1 la 1,5 milioane EUR și 4 angajați în plus 
(3 posturi din schema de personal și un post contractual). Raportoarea nu are nicio obiecție 
față de această creștere moderată în cadrul agenției, cu atât mai mult cu cât studiile și 
analizele anterioare au tendința să indice că ENISA se află sub nivelul masei sale critice în 
privința structurii de organizare, ceea ce are consecințe asupra capacității sale de a produce un 
impact real și se traduce printr-o proporție prea mare de resurse alocate sarcinilor 
administrative și de sprijin. 

Dimpotrivă, raportoarea ar avea nevoie de mai multe informații înainte de a prezenta 
comisiilor BUDG și ITRE o poziție finală cu privire la această propunere:
- în cadrul Comisiei se prevede alocarea echivalentului a 3,5 posturi cu normă întreagă pentru 
relațiile cu agenția (442 000 EUR pe an). Nu există un punct de referință pentru situația 
actuală și nu există nicio explicație cu privire la motivul pentru care este necesar mai mult de 
un ofițer de legătură, așa cum este practica uzuală. 
- alocarea de resurse financiare pe obiective ale Agenției privește numai titlul 3 (cheltuieli 
operaționale, adică aproximativ 2,5 milioane EUR) și nu esențialul bugetului agenției (mai 
mult de 8 milioane pentru titlurile 1 și 2, personal și administrație). Aceasta se află în 
contradicție cu principiile și metodologia ABB (întocmirea bugetului pe activități), conform 
căreia și cheltuielile pentru personal și administrație ar trebui corelate cu sarcinile și 
obiectivele.

Pe lângă aceasta, propunerea este prezentată ca fiind compatibilă cu cadrul financiar 
multianual, dar acest lucru este dificil de afirmat (chiar dacă este vorba de astfel de sume 
suplimentare limitate), în condițiile în care instrumentul de flexibilitate a fost utilizat doar 
pentru aproximativ 34 de milioane la rubrica 1a pentru 2011. De aceea, avertismentul obișnuit 
potrivit căruia orice decizie bugetară va fi luată în contextul procedurii anuale bugetare este 
deosebit de relevant.

Chestiunea sediului
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În ceea ce privește sediul agenției, aflat în prezent la Heraklion, raportoarea ar dori să 
reamintească costurile legate de distanță pentru funcționarea agenției, nu numai din punct de 
vedere financiar, ci și în termeni de atractivitate pentru personal, precum și în ceea ce privește 
accesul dificil pentru reuniunile consiliului de administrație sau a altor părți interesate. 
Potrivit unui studiu extern din 2009, s-a afirmat că acest sediu ar duce la cel mai înalt nivel al 
costurilor de deplasare dintre toate agențiile - atât din punctul de vedere al costurilor de 
deplasare directe, cât și al timpului necesar deplasării. Într-adevăr ENISA este una dintre cele 
mai îndepărtate agenții de Bruxelles. Organizarea de reuniuni la biroul din Atena (a cărui 
finanțare a fost aprobată și de către guvernul elen în 2008) reprezintă în acest sens o soluție 
secundară acceptabilă, dar și un sindrom al dezavantajelor legate de alegerea statelor membre 
a unor situri neaccesibile pentru agențiile UE. 

Alte elemente generale, inclusiv grupul de lucru interinstituțional privind agențiile

Raportoarea este de părere că progresele înregistrate în activitățile grupului de lucru 
interinstituțional fac posibilă, de asemenea, includerea primelor sale concluzii privind 
aspectele legate de guvernanță deja în prezentul aviz. Aceste concluzii au primit deja 
aprobarea celor trei instituții în cadrul ultimei reuniuni din 23 martie 2011. Acestea au avut ca 
rezultat amendamentele de mai jos care se referă la:
- consolidarea competențelor de control ale Parlamentului în ceea ce privește strategia 
multianuală a agenției (avizul) și programul de activitate anual (prezentare),
- sarcinile de monitorizare ale consiliului de administrație și competențele necesare 
corespunzătoare ale membrilor acestuia,
- instituirea unui comitet executiv,
- prevenirea oricărui conflict de interese în cadrul consiliului de administrație,
- standardizarea duratei mandatului membrilor consiliului de administrație,
- stabilirea unor indicatori specifici de evaluare a performanțelor agenției.

În sfârșit, raportoarea consideră că poate ar fi necesară o reflecție aprofundată asupra duratei 
mandatului agenției (cinci ani), precum și asupra calendarului de evaluare a acesteia (trei ani). 
Având în vedere perioada de timp necesară agenției pentru a atinge viteza de croazieră în 
realizarea sarcinilor sale, ar fi necesar să se ia în considerare o eventuală extindere a acestor 
termene. Totuși acest aspect ține în exclusivitate de competența comisiei ITRE.  

Ar putea fi, de asemenea, analizate cauzele pentru care noul regulament nu exclude în mod 
explicit, așa cum o făcea Regulamentul (CE) nr. 460/2004, participarea personalului agenției 
sau a membrilor consiliului de administrație la grupurile de lucru prevăzute la articolul 10 
alineatul (8), bazându-se pentru aceasta pe normele interne de funcționare ale agenției.

Motivațiile fiecărui amendament sunt prezentate în textul justificărilor.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) subliniază că dispozițiile de la 
punctul 47 din Acordul interinstituțional 
din 17 mai 2006 între Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
disciplina bugetară și buna gestiune 
financiară1 ar trebui să se aplice 
reînnoirii mandatului Agenției europene 
pentru securitatea rețelelor și a 
informațiilor; subliniază că orice decizie a 
autorității legislative în favoarea unei 
astfel de reînnoiri nu va aduce atingere 
deciziilor autorității bugetare în contextul 
procedurii bugetare anuale;
_____________
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Justificare

Se reiterează prerogativele bugetare ale Parlamentului.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Agenția trebuie să contribuie la un 
nivel ridicat de securitate a rețelelor și a 
informațiilor în interiorul Uniunii și la 
dezvoltarea unei culturi a securității 
rețelelor și a informațiilor în beneficiul 
cetățenilor, al consumatorilor, al 
întreprinderilor și al organizațiilor din 
sectorul public al Uniunii Europene, 
contribuind astfel la buna funcționare a 
pieței interne.

(11) Agenția trebuie să contribuie la un 
nivel ridicat de securitate a rețelelor și a 
informațiilor în interiorul Uniunii și la 
dezvoltarea unei culturi a securității 
rețelelor și a informațiilor în beneficiul 
cetățenilor, al consumatorilor, al 
întreprinderilor și al organizațiilor din 
sectorul public al Uniunii Europene, 
contribuind astfel la buna funcționare a 
pieței interne. În această privință, ar 
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trebui adoptate dispozițiile bugetare 
necesare în beneficiul agenției, astfel 
încât aceasta să poată propune, până la 
sfârșitul celui de-al doilea an al noului 
său mandat și după consultarea tuturor 
părților interesate relevante, o analiză 
exhaustivă cu privire la elaborarea unei 
strategii europene clare privind 
securitatea cibernetică.

Justificare

Securitatea cibernetică este un domeniu foarte important și dinamic care cuprinde întreg 
spectrul societății noastre: industria, cetățenii și guvernele. Întrucât această chestiune 
orizontală cuprinde o serie de aspecte sensibile (activități infracționale, protecția datelor 
financiare și/sau personale, păstrarea datelor, protecția infrastructurii informatice de 
importanță critică și securitatea informațiilor din rețea) care țin de competența directă a 
ENISA, trebuie adoptate dispoziții financiare pentru a analiza cât de pregătită este UE pentru 
a preveni și/sau a combate aceste infracțiuni.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Pentru a garanta autonomia și 
independența deplină a agenției, se 
consideră necesară alocarea unui buget 
autonom, ale cărui venituri provin în 
principal din contribuția Uniunii și din 
contribuții ale țărilor terțe care iau parte la 
activitățile agenției. Statul membru gazdă 
sau oricare alt stat membru trebuie să fie 
autorizat să contribuie în mod voluntar la 
veniturile agenției. Procedura bugetară a 
UE rămâne aplicabilă în ceea ce privește 
toate subvențiile plătibile din bugetul 
general al Uniunii Europene. De asemenea, 
Curtea de Conturi trebuie să îndeplinească 
sarcina de auditare a conturilor.

(35) Pentru a garanta autonomia și 
independența deplină a agenției și a-i 
permite acesteia să îndeplinească sarcini 
suplimentare și noi, se consideră necesară 
alocarea unui buget suficient și autonom, 
ale cărui venituri provin în principal din 
contribuția Uniunii și din contribuții ale 
țărilor terțe care iau parte la activitățile 
agenției. Statul membru gazdă sau oricare 
alt stat membru trebuie să fie autorizat să 
contribuie în mod voluntar la veniturile 
agenției. Procedura bugetară a UE rămâne 
aplicabilă în ceea ce privește toate 
subvențiile plătibile din bugetul general al 
Uniunii Europene. De asemenea, Curtea de 
Conturi Europeană trebuie să 
îndeplinească sarcina de auditare a 
conturilor pentru a asigura transparența și 
responsabilitatea.
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Justificare

Sarcinile suplimentare de tipul celor menționate în propunerea Comisiei lărgesc în mod 
semnificativ atribuțiile ENISA și vor avea un impact bugetar de care trebuie ținut cont.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Consiliul de administrație își 
îndeplinește sarcinile privind bugetul 
agenției în conformitate cu articolele 19 și 
21 și monitorizează și dă curs în mod 
corespunzător concluziilor și 
recomandărilor provenite din diferite 
rapoarte de audit și evaluări, interne sau 
externe.

Justificare

Responsabilitățile consiliului de administrație în legătură cu adoptarea și punerea în aplicare 
a bugetului ar trebui menționate ca sarcini care revin consiliului de administrație. Pentru o 
mai bună responsabilizare în ceea ce privește concluziile rapoartelor de audit și ale 
evaluărilor, precum și pentru a le da curs în mod corespunzător, consiliului de administrație, 
în fața căruia este responsabil directorul, ar trebui să i se încredințeze în mod explicit 
monitorizarea acestora.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Consiliul de administrație poate 
înființa grupuri de lucru compuse din 
membri ai săi, care să îl asiste la 
îndeplinirea funcțiilor, inclusiv la 
elaborarea deciziilor și la monitorizarea 
implementării acestora.

(8) Consiliul de administrație înființează 
un comitet executiv compus din membri ai 
săi, care să îl asiste la îndeplinirea 
funcțiilor, inclusiv la elaborarea deciziilor 
și la monitorizarea implementării acestora.
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Justificare

Ar trebui instituit un comitet executiv în scopul consolidării supravegherii gestionării 
administrative și bugetare prin pregătirea deciziilor consiliului de administrație.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Membrii consiliului și supleanții 
acestora sunt numiți pe baza nivelului de 
experiență și expertiză corespunzător în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor. 

(2) Membrii consiliului și supleanții 
acestora sunt numiți pe baza nivelului de 
experiență și expertiză corespunzător în 
domeniul securității rețelelor și a 
informațiilor. Aceștia au, de asemenea, 
competențele de gestionare, 
administrative și bugetare necesare 
pentru a îndeplini sarcinile enumerate la 
articolul 5.
Membrii consiliului de administrație fac o 
declarație scrisă de angajament și o 
declarație scrisă care să precizeze orice 
interes direct sau indirect care ar putea fi 
considerat că ar aduce prejudiciu 
independenței lor. Aceștia declară, cu 
ocazia fiecărei reuniuni, toate interesele 
care ar putea aduce atingere 
independenței lor în ceea ce privește 
punctele înscrise pe ordinea de zi și se 
abțin de la participarea la dezbaterile și la 
votarea punctelor respective.

Justificare

Competențele membrilor consiliului de administrație trebuie să corespundă funcțiilor care le 
sunt atribuite. Pe lângă aceasta, ar trebui să existe o dispoziție privind prevenirea oricărui 
conflict de interese, iar durata mandatului acestora ar trebui aliniată la cele din alte agenții.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Durata mandatului reprezentanților 
grupurilor menționate la alineatul 1 
literele (a), (b) și (c) este de patru ani.
Acest mandat se poate reînnoi o dată. În 
cazul în care un reprezentant încetează să 
mai facă parte din respectivul grup de 
interes, Comisia numește un înlocuitor.

(3) Durata mandatului membrilor 
consiliului de administrație este de patru 
ani. Acest mandat se poate reînnoi o dată.
În cazul în care un reprezentant încetează 
să mai facă parte din respectivul grup de 
interes, Comisia numește un înlocuitor.

Justificare

Toți membrii consiliului de administrație ar trebui să aibă un mandat de aceeași durată, 
indiferent dacă sunt desemnați de Comisie sau de statele membre. Durata mandatului 
reprezentanților statelor membre nu este precizată în propunerea Comisiei.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a

Comitetul executiv

(1) Se înființează un comitet executiv 
compus din membrii consiliului de 
administrație, inclusiv doi reprezentanți ai 
Comisiei.  Numărul membrilor săi nu 
depășește o treime din numărul 
membrilor consiliului de administrație. 
Comitetul se reunește cel puțin 
trimestrial.
(2) Comitetul executiv ar un mandat 
oficial clar din partea consiliului de 
administrație. Printre sarcinile acestuia se 
numără monitorizarea punerii în aplicare 
a deciziilor consiliului de administrație, 
abordarea aspectelor administrative și 
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bugetare în numele consiliului de 
administrație și pregătirea deciziilor, 
programelor și activităților care să fie 
adoptate de consiliul de administrație. 
Comitetul executiv răspunde în fața 
consiliului de administrație. În acest 
context, acesta va prezenta un raport de 
activitate la fiecare reuniune a Consiliului 
de administrație.

Justificare

Ar trebui instituit un comitet executiv în scopul consolidării supravegherii gestionării 
administrative și bugetare prin pregătirea deciziilor consiliului de administrație.  

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directorul executiv este numit și 
eliberat din funcție de către consiliul de 
administrație. Numirea se efectuează dintr-
o listă de candidați propusă de Comisie, 
pentru o perioadă de cinci ani, pe baza 
meritelor și a aptitudinilor administrative și 
de gestionare demonstrate, precum și a 
competențelor și experienței specifice. 
Înainte de a fi numit în funcție, candidatul 
selecționat de către consiliul de 
administrație poate primi invitația de a se 
adresa comisiei competente a 
Parlamentului European și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acesteia.

(2) Directorul executiv este numit și 
eliberat din funcție de către consiliul de 
administrație. Numirea se efectuează dintr-
o listă de candidați propusă de Comisie, 
pentru o perioadă de cinci ani, pe baza 
meritelor și a aptitudinilor administrative și 
de gestionare demonstrate, precum și a 
competențelor și experienței specifice. 
Înainte de a fi numit în funcție, candidatul 
selecționat de către consiliul de 
administrație poate primi invitația de a se 
adresa comisiei competente a 
Parlamentului European și de a răspunde 
întrebărilor puse de membrii acesteia. 
Orice aviz al comisiei este luat în 
considerare înaintea unei numiri.

Justificare

Ar trebui să fie menționat explicit faptul că orice aviz al Parlamentului cu privire la 
candidatul selectat trebuie luat în considerare înainte de numirea acestuia.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consiliul de administrație, hotărând la 
propunerea Comisiei, având în vedere 
raportul de evaluare și numai în acele 
cazuri în care decizia poate fi justificată de 
sarcinile și obligațiile agenției, poate să 
prelungească durata mandatului 
directorului executiv cu o perioadă care nu 
depășește trei ani.

(4) Consiliul de administrație, hotărând la 
propunerea Comisiei, având în vedere 
raportul de evaluare și numai în acele 
cazuri în care decizia poate fi justificată de 
sarcinile și obligațiile agenției, poate să 
prelungească durata mandatului 
directorului executiv cu o perioadă care nu 
depășește cinci ani.

Justificare

Reînnoirea mandatului directorului ar trebui făcută pentru aceeași durată cu a primului 
mandat.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Programul de activitate se organizează 
în conformitate cu principiul gestionării pe 
activități („Activity-Based Management” –
ABM). Programul de activitate trebuie să 
fie conform cu declarația estimativă de 
venituri și cheltuieli a agenției și cu bugetul 
agenției pentru același exercițiu financiar.

(4) Programul de activitate se organizează 
în conformitate cu principiul gestionării pe 
activități („Activity-Based Management” –
ABM), indicând resursele umane și 
financiare preconizate pentru fiecare 
activitate programată. În acest scop, 
directorul executiv stabilește, de comun 
acord cu Comisia, indicatori specifici 
pentru evaluarea eficientă a rezultatelor 
obținute. Programul de activitate cuprinde 
atât aspectele virtuale, cât și pe cele non-
virtuale ale operațiunilor, activităților și 
angajamentelor agenției. Programul de 
activitate trebuie să fie în conformitate cu 
declarația estimativă de venituri și 
cheltuieli a agenției și cu bugetul agenției 
pentru același exercițiu financiar.
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Justificare

În conformitate cu principiul gestionării pe activități și al întocmirii bugetului pe activități 
(ABM-ABB), programul de activitate și raportul anual ale agenției ar trebui să conțină 
informații cu privire la resursele alocate pentru activitățile necesare realizării obiectivelor
sale și la performanțele generale în realizarea acestor obiective.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După adoptarea de către consiliul de 
administrație, directorul executiv trimite 
programul de activitate Parlamentului 
European, Consiliului, Comisiei și statelor 
membre și dispune publicarea acestuia.

(5) După adoptarea de către consiliul de 
administrație, directorul executiv trimite 
programul de activitate Parlamentului 
European, Consiliului, Comisiei și statelor 
membre și dispune publicarea acestuia. 
Acesta/aceasta acceptă toate invitațiile 
adresate de comisia competentă a 
Parlamentul European și susține un 
schimb de opinii privind programul de 
activitate anual.

Justificare

Această modificare are ca scop oficializarea practicii unei schimb de opinii între director și 
comisia competentă cu privire la programul de activitate anual.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Directorul executiv elaborează 
strategia multianuală a agenției și, după 
consultarea Parlamentului European și a 
Comisiei, o înaintează consiliului de 
administrație cu cel puțin opt săptămâni 
înainte de întrunirea acestuia.
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Justificare

Această modificare are ca scop stabilirea în regulament a dispoziției conform căreia 
Parlamentul ar trebui consultat în ceea ce privește adoptarea strategiei multianuale a 
agenției.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În fiecare an, directorul executiv 
supune consiliului de administrație un 
proiect de raport general care acoperă toate 
activitățile agenției din anul precedent.

(1) În fiecare an, directorul executiv 
supune consiliului de administrație un 
proiect de raport general care acoperă toate 
activitățile agenției din anul precedent. 
Raportul general include indicatori 
adaptați de performanță care să permită 
evaluarea eficientă a rezultatelor obținute.

Justificare

În conformitate cu principiul gestionării pe activități și al întocmirii bugetului pe activități 
(ABM-ABB), programul de activitate și raportul anual ale agenției ar trebui să conțină 
informații cu privire la resursele alocate pentru activitățile necesare realizării obiectivelor 
sale și la performanțele generale în realizarea acestor obiective.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de trei ani de la data 
instituirii menționată la articolul 34, 
Comisia, luând în considerare opiniile 
tuturor părților interesate relevante, 
efectuează o evaluare pe baza termenilor 
de referință conveniți cu consiliul de 
administrație. Evaluarea examinează 
impactul și eficacitatea agenției în 
realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 2, precum și eficacitatea 
practicilor de lucru ale agenției. Comisia 
întreprinde evaluarea îndeosebi în scopul 

(1) În termen de trei ani de la data 
instituirii menționată la articolul 34, 
Comisia, luând în considerare opiniile 
tuturor părților interesate relevante, 
efectuează o evaluare pe baza termenilor 
de referință conveniți cu consiliul de 
administrație. Evaluarea examinează 
impactul și eficacitatea agenției în 
realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 2, precum și eficacitatea 
practicilor de lucru ale agenției. Comisia 
întreprinde evaluarea îndeosebi în scopul 
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de a determina dacă agenția este în 
continuare un instrument eficace și dacă 
durata de funcționare a agenției trebuie 
prelungită dincolo de perioada specificată 
la articolul 34.

de a determina dacă agenția este în 
continuare un instrument eficace și dacă 
durata de funcționare a agenției trebuie 
prelungită dincolo de perioada specificată 
la articolul 33.

Justificare
Corectarea unei referințe eronate.
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