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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Navrhované nariadenie sa zameriava na posilnenie a modernizáciu Európskej agentúry pre 
bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) a zriadenie nového mandátu na obdobie piatich rokov.
Posúdenie navrhovaného mandátu ENISA je vo výhradnej právomoci Výboru ITRE.

Rozpočtové prvky návrhu

Na úvod by spravodajkyňa vzhľadom na to, že nový mandát má z technickej stránky formu 
úplne nového nariadenia, rada zdôraznila, že legislatívne stanovisko neposkytuje, ako je 
zvykom, prehľad o rozdiele v zdrojoch medzi súčasným súborom úloh a jej nadchádzajúcimi 
úlohami, ale absolútne hodnoty potrebné na chod agentúry (v prípade, že sa nové nariadenie
schváli v podobe navrhovanej Komisiou).

Z rozpočtového hľadiska sú dôsledky na rozpočet v porovnaní so súčasným súborom úloh 
(referenčný rok 2011) dodatočných 1 až 1,5 milióna EUR a štyria dodatoční pracovníci (3 
pracovné miesta v pláne pracovných miest a 1 zmluvný pracovník). Spravodajkyňa nenamieta 
voči tomuto miernemu nárastu v rámci agentúry, a o to viac, že predchádzajúce štúdie 
a analýzy preukázali, že ENISA sa nachádza pod kritickým množstvom v zmysle 
organizačnej štruktúry, čo má dôsledky na jej schopnosť dosahovať skutočné výsledky 
a v dôsledku čoho sa príliš veľká časť zdrojov vynakladá na administratívne a podporné 
činnosti.

Naproti tomu by spravodajkyňa potrebovala tieto doplňujúce informácie predtým, ako 
navrhne konečné stanovisko k tomuto návrhu Výborom BUDG a ITRE:
– V rámci Komisie by sa mal vyhradiť ekvivalent 3,5 plného pracovného úväzku na riešenie 
záležitostí súvisiacich s agentúrou (442 000 EUR ročne). Nie sú k dispozícii žiadne 
referenčné hodnoty pre súčasnú situáciu, ani nejestvuje vysvetlenie príčin, prečo je potrebný 
viac ako jeden styčný úradník, čo je bežná prax.
– Vyčlenenie prostriedkov podľa cieľov agentúry sa týka iba kapitoly 3 (prevádzkové 
výdavky, t. j. sumy asi 2,5 milióna EUR) a nie väčšej časti rozpočtu agentúry (viac než 8 
miliónov EUR v rámci kapitol 1 a 2, personál a administratíva). Odporuje to zásadám 
a metodike ABB, podľa ktorých by sa úlohám a cieľom mali priraďovať aj zamestnanci 
a administratívne výdavky.

Okrem toho má byť návrh zlučiteľný z VFR, ale to je ťažké posúdiť (dokonca aj pre tak malé 
dodatočné sumy), keď sa nástroj flexibility využil v rámci položky 1a na rok 2011 iba 
v rozsahu približne 34 miliónov EUR. Z tohto dôvodu má osobitný význam zvyčajné 
varovanie, že akékoľvek rozpočtové rozhodnutie sa prijme v rámci ročného rozpočtového 
postupu.

Problém sídla

Čo sa týka sídla agentúry, ktorým je v súčasnosti Heraklion, spravodajkyňa by rada 
pripomenula náklady na prevádzku agentúry na tak vzdialenom mieste nielen z finančného 
hľadiska, ale aj v zmysle príťažlivosti pre zamestnancov a slabej dostupnosti pre schôdze 
správnej rady a iných zúčastnených strán. Podľa externej štúdie z roku 2009 spôsobuje toto 
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sídlo jedny z najvyšších pomerných cestovných nákladov spomedzi všetkých agentúr, a to tak 
v zmysle cestovných nákladov, ako aj času stráveného na ceste. ENISA je skutočne jednou 
z najvzdialenejších agentúr od Bruselu. Prax usporadúvania schôdzí v Aténskej kancelárii 
(ktorej financovanie gréckou vládou bolo schválené v roku 2008) je v tomto ohľade len 
núdzovým riešením, a svedčí o nevýhodách, ktoré spôsobuje výber nedostupných sídiel pre 
agentúry EÚ zo strany členských štátov.

Ďalšie všeobecné aspekty vrátane medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre agentúry

Spravodajkyňa sa nazdáva, že pokroky práce medziinštitucionálnej pracovnej skupiny tiež 
umožňujú prevziať jej prvé závery o problémoch riadenia do tohto stanoviska. Tri inštitúcie 
už tieto závery schválili na svojej ostatnej schôdzi z 23. marca 2011. Boli východiskom pre 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ďalej v texte, ktoré sú zamerané na:
– posilnenie kontrolných právomocí Parlamentu nad viacročnou stratégiou (stanovisko) 
a ročným pracovným programom agentúry (predloženie návrhu),
– monitorovanie úloh správnej rady a príslušné požadované zručnosti jej členov,
– zriadenie výkonnej rady,
– predchádzanie konfliktom záujmov v rámci správnej rady,
– štandardizáciu dĺžky funkčného obdobia členov správnej rady,
– vytvorenie zodpovedajúcich ukazovateľov na posúdenie výsledkov agentúry.

Napokon sa spravodajkyňa domnieva, že by mohli byť potrebné ďalšie úvahy o dĺžke 
mandátu agentúry (5 rokov), ako aj načasovaní hodnotenia práce agentúry (3 roky).
Vzhľadom na čas potrebný na to, aby agentúra začala efektívne plniť svoje úlohy, sa môže 
ďalej zvážiť možnosť rozšírenia tohto časového horizontu. Spadá to však do výhradnej 
právomoci Výboru ITRE.

Ďalej by sa mohlo preveriť, prečo nové nariadenie explicitne nevylučuje účasť pracovníkov 
alebo členov správnej rady agentúry v pracovných skupinách podľa článku 10 ods. 8 tak, ako 
sa to predpokladá v nariadení (ES) č. 460/2004, ale prenecháva sa to na vnútorné pravidlá 
činnosti agentúry.

Argumenty každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sú uvedené v odôvodneniach.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že bod 47 
Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 
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2006 o rozpočtovej disciplíne a správnom 
finančnom riadení1, ktorú uzatvorili 
Európsky parlament, Rada a Komisia, by 
sa mal uplatniť na obnovenie mandátu 
Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí 
a informácií; zdôrazňuje, že akékoľvek 
rozhodnutie legislatívneho orgánu 
v prospech takéhoto obnovenia nie je 
dotknuté rozhodnutiami rozpočtového 
orgánu v rámci ročného rozpočtového 
postupu;
_____________
Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Odôvodnenie

Opätovné zdôraznenie rozpočtových právomocí Parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Agentúra by mala prispievať k 
vysokej úrovni bezpečnosti sietí a 
informácií v rámci Únie a k vytvoreniu 
kultúry bezpečnosti sietí a informácií v 
prospech občanov, spotrebiteľov, podnikov 
a organizácií verejného sektora v 
Európskej únii, a tak prispievať k 
hladkému fungovaniu vnútorného trhu.

(11) Agentúra by mala prispievať k 
vysokej úrovni bezpečnosti sietí a 
informácií v rámci Únie a k vytvoreniu 
kultúry bezpečnosti sietí a informácií v 
prospech občanov, spotrebiteľov, podnikov 
a organizácií verejného sektora v 
Európskej únii, a tak prispievať k 
hladkému fungovaniu vnútorného trhu.
V tejto súvislosti by sa mali agentúre 
prideliť potrebné rozpočtové prostriedky, 
aby mohla do konca druhého roka svojho 
nového mandátu a po konzultácii so 
všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami navrhnúť komplexnú analýzu 
týkajúcu sa vypracovania celoeurópskej 
stratégie počítačovej bezpečnosti;
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Odôvodnenie

Počítačová bezpečnosť je veľmi dôležitá a dynamická oblasť, ktorá sa týka celého spektra 
našej spoločnosti: priemyslu, občanov a verejnej správy. Keďže táto horizontálna otázka má 
viacero citlivých aspektov (činnosť súvisiaca s kriminalitou, ochrana finančných a/alebo 
osobných údajov, uchovávanie údajov, ochrana kritickej informačnej infraštruktúry a 
bezpečnosť informačných sietí), z ktorých všetky sú v priamej pôsobnosti agentúry ENISA, 
musia sa vyčleniť finančné prostriedky na analýzu pripravenosti EÚ, pokiaľ ide 
o predchádzanie tejto trestnej činnosti a/alebo reagovanie na ňu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) S cieľom zaručiť úplnú autonómiu 
a nezávislosť agentúry sa považuje za 
nevyhnutné poskytnúť jej nezávislý 
rozpočet, ktorého príjmy pochádzajú 
predovšetkým z príspevku Únie 
a príspevkov tretích krajín, ktoré sa 
podieľajú na práci agentúry. Hostiteľský 
členský štát alebo akýkoľvek iný členský 
štát by mali mať možnosť dobrovoľne 
prispievať na príjmy agentúry. Rozpočtový 
postup Únie sa naďalej uplatňuje, pokiaľ 
ide o všetky dotácie účtované k 
všeobecnému rozpočtu Európskej únie. 
Okrem toho Dvor audítorov by mal 
vykonať audit účtov.

(35) S cieľom zaručiť úplnú autonómiu 
a nezávislosť agentúry a umožniť jej plniť 
ďalšie a nové úlohy sa považuje za 
nevyhnutné poskytnúť jej dostatočný 
a nezávislý rozpočet, ktorého príjmy 
pochádzajú predovšetkým z príspevku 
Únie a príspevkov tretích krajín, ktoré sa 
podieľajú na práci agentúry. Hostiteľský 
členský štát alebo akýkoľvek iný členský 
štát by mali mať možnosť dobrovoľne 
prispievať na príjmy agentúry. Rozpočtový 
postup Únie sa naďalej uplatňuje, pokiaľ 
ide o všetky dotácie účtované k 
všeobecnému rozpočtu Európskej únie. 
Okrem toho by Európsky dvor audítorov 
mal vykonať audit účtov v záujme 
zabezpečenia väčšej transparentnosti 
a zodpovednosti.

Odôvodnenie

Tieto ďalšie úlohy, ktoré sú uvedené v návrhu Komisie, značne rozšíria mandát agentúry 
ENISA a budú mať dôsledky na rozpočet, ktoré treba vziať do úvahy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Správna rada vykonáva svoje 
povinnosti vo vzťahu k rozpočtu agentúry 
podľa článkov 19 a 21 a sleduje 
a primerane reaguje na nálezy 
a odporúčania rôznych audítorských 
správ a hodnotení, či už externých alebo 
interných;

Odôvodnenie

Na zodpovednosti správnej rady súvisiace so schvaľovaním a vykonávaním rozpočtu by sa 
malo osobitne odkázať ako na úlohu správnej rady. V záujme lepšieho osvojenia a následných 
opatrení k zisteniam auditu a hodnotení správna rada, ktorej sa riaditeľ zodpovedá, by mala 
byť výslovne poverená ich monitorovaním (medziinštitucionálna pracovná skupina).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Správna rada môže zriadiť pracovné 
orgány zložené z jej členov, aby jej 
pomáhali pri vykonávaní úloh vrátane 
navrhovania rozhodnutí a monitorovania 
ich vykonávania.

8. Správna rada zriadi výkonnú radu
zloženú z jej členov, aby jej pomáhali pri 
vykonávaní úloh vrátane navrhovania 
rozhodnutí a monitorovania ich 
vykonávania.

Odôvodnenie

Mala by sa zriadiť výkonná rada, ktorá by prostredníctvom prípravy rozhodnutí správnej rady 
posilňovala dohľad nad administratívnym a rozpočtovým riadením (medziinštitucionálna 
pracovná skupina).  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členovia rady a ich zástupcovia sa 
menujú na základe úrovne príslušných 
skúseností a odbornosti v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií. 

2. Členovia rady a ich zástupcovia sa 
menujú na základe úrovne príslušných 
skúseností a odbornosti v oblasti 
bezpečnosti sietí a informácií. Majú tiež 
potrebné riadiace, administratívne 
a rozpočtové zručnosti potrebné na 
plnenie úloh uvedených v článku 5.
Členovia správnej rady podávajú písomné 
vyhlásenie o záväzkoch a písomné 
vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že nemajú 
žiadne priame alebo nepriame záujmy, 
ktoré by sa mohli považovať za záujmy 
poškodzujúce ich nezávislosť. Na každom 
zasadnutí deklarujú akékoľvek záujmy, 
ktoré by sa mohli považovať za záujmy 
poškodzujúce ich nezávislosť v súvislosti s 
bodmi programu, a zdržiavajú sa účasti 
na diskusiách k týmto bodom a hlasovaní 
o nich.

Odôvodnenie

Zručnosti členov správnej rady by mali byť v súlade s funkciami, ktoré sú im pridelené. 
Okrem toho by malo jestvovať ustanovenie zamerané na predchádzanie konfliktu záujmov 
a trvanie ich mandátu by sa malo zladiť s ostatnými agentúrami (medziinštitucionálna 
pracovná skupina).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Funkčné obdobie zástupcov skupín 
uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) trvá 
štyri roky. Toto funkčné obdobie sa môže 
raz predĺžiť. Ak zástupca ukončí svoje 

3. Funkčné obdobie členov správnej rady 
je štvorročné. Toto funkčné obdobie sa 
môže raz predĺžiť. Ak zástupca ukončí 
svoje členstvo v príslušnej záujmovej 
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členstvo v príslušnej záujmovej skupine, 
Komisia vymenuje náhradníka.

skupine, Komisia vymenuje náhradníka.

Odôvodnenie

Všetci členovia rady by mali byť po vymenovaní Komisiou alebo členskými štátmi poverení 
mandátom na rovnaké obdobie. Trvanie mandátu zástupcov členských štátov nebolo 
vymedzené (medziinštitucionálna pracovná skupina).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9a

Výkonná rada

1. Zriadi sa výkonná rada pozostávajúca 
z členov správnej rady a dvoch zástupcov 
Komisie.  Počet jej členov nepresiahne 
tretinu počtu členov správnej rady. 
Schádza sa najmenej každý štvrťrok.
2. Výkonnej rade jasne vymedzí mandát 
správna rada. Jej úlohy zahŕňajú 
sledovanie vykonávania rozhodnutí 
správnej rady, riešenie administratívnych 
a rozpočtových problémov v mene 
správnej rady a príprava rozhodnutí, 
programov a činností, ktoré má prijať 
správna rada. Výkonná rada sa zodpovedá 
správnej rade. V tejto súvislosti predkladá 
na každej schôdzi správnej rady správu 
o činnosti.

Odôvodnenie

Mala by sa zriadiť výkonná rada, ktorá by prostredníctvom prípravy rozhodnutí správnej rady 
posilňovala dohľad nad administratívnym a rozpočtovým riadením (medziinštitucionálna 
pracovná skupina).  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výkonného riaditeľa menuje a odvoláva 
správna rada. Osoba vybraná zo zoznamu 
kandidátov navrhnutých Komisiou sa 
menuje na obdobie piatich rokov na 
základe zásluh a zdokumentovaných 
administratívnych a riadiacich schopností, 
ako aj na základe konkrétnej kvalifikácie a 
skúseností. Pred vymenovaním možno 
kandidáta, ktorého vybrala správna rada, 
vyzvať, aby urobil vyhlásenie pred 
príslušným výborom Európskeho 
parlamentu a odpovedal na otázky jeho 
členov.

2. Výkonného riaditeľa menuje a odvoláva 
správna rada. Osoba vybraná zo zoznamu 
kandidátov navrhnutých Komisiou sa 
menuje na obdobie piatich rokov na 
základe zásluh a zdokumentovaných 
administratívnych a riadiacich schopností, 
ako aj na základe konkrétnej kvalifikácie a 
skúseností. Pred vymenovaním možno 
kandidáta, ktorého vybrala správna rada, 
vyzvať, aby urobil vyhlásenie pred 
príslušným výborom Európskeho 
parlamentu a odpovedal na otázky jeho 
členov. Akékoľvek rozhodnutie tohto 
výboru sa zohľadní pred vymenovaním.

Odôvodnenie

Malo by sa výslovne uviesť, že akýkoľvek názor Parlamentu o zvolenom kandidátovi sa musí 
pred vymenovaním zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Správna rada môže na návrh Komisie so 
zreteľom na hodnotiacu správu a iba 
v prípadoch, keď to možno odôvodniť 
úlohami a požiadavkami na agentúru, 
jedenkrát predĺžiť funkčné obdobie 
riaditeľa najviac o tri roky.

4. Správna rada môže na návrh Komisie so 
zreteľom na hodnotiacu správu a iba 
v prípadoch, keď to možno odôvodniť 
úlohami a požiadavkami na agentúru, 
jedenkrát predĺžiť funkčné obdobie 
riaditeľa najviac o päť rokov.

Odôvodnenie

Mandát riaditeľa by sa mal obnoviť na rovnaké obdobie, ako trval prvý mandát.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pracovný program je štruktúrovaný 
v súlade so zásadou riadenia založeného na 
činnostiach (Activity-Based Management –
ABM). Pracovný program je v súlade 
s výkazom odhadov príjmov a výdavkov 
agentúry a rozpočtom agentúry na ten istý 
rozpočtový rok.

4. Pracovný program je štruktúrovaný 
v súlade so zásadou riadenia založeného na 
činnostiach (Activity-Based Management –
ABM), pričom sa zároveň uvádzajú 
očakávané ľudské a finančné zdroje 
vyčlenené na každú činnosť. Na tento 
účel výkonný riaditeľ stanoví po dohode s 
Komisiou zodpovedajúce ukazovatele 
výkonnosti umožňujúce účinné 
hodnotenie dosiahnutých výsledkov.
Tento pracovný program zahŕňa tak 
virtuálne, ako aj nevirtuálne aspekty 
operácií, činností a záväzkov agentúry.
Pracovný program je v súlade s výkazom 
odhadov príjmov a výdavkov agentúry 
a rozpočtom agentúry na ten istý 
rozpočtový rok.

Odôvodnenie

V súlade so zásadami riadenia založeného na činnostiach a zostavovania a plnenia rozpočtu 
založeného na činnostiach (ABM-ABB) by pracovný program a výročná správa o činnosti 
agentúry mali uvádzať informácie o zdrojoch vyčlenených na činnosti, ktoré sú potrebné na 
dosiahnutie jej cieľov, a o celkovej výkonnosti pri dosahovaní týchto cieľov 
(medziinštitucionálna pracovná skupina).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Výkonný riaditeľ posiela pracovný 
program po jeho prijatí správnou radou 
Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a 
členským štátom a zabezpečuje jeho 
uverejnenie.

5. Výkonný riaditeľ posiela pracovný 
program po jeho prijatí správnou radou 
Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a 
členským štátom a zabezpečuje jeho 
uverejnenie. Prijíma akékoľvek pozvanie 
príslušného výboru Európskeho 
parlamentu predstaviť ročný pracovný 
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program a uskutočniť výmenu názorov 
o tomto programe.

Odôvodnenie

Cieľom je dosiahnuť, aby prax uskutočňovania výmeny názorov medzi výkonným riaditeľom 
a gestorským výborom o ročnom pracovnom programe nadobudla formálnu podobu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Výkonný riaditeľ vypracuje viacročnú 
stratégiu agentúry a po konzultácii 
s Európskym parlamentom a Komisiou ju 
predloží správnej rade aspoň osem 
týždňov pred príslušným zasadnutím 
správnej rady.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je ustanoviť v nariadení, že 
pri prijímaní viacročnej stratégie agentúry by sa malo konzultovať s Parlamentom 
(medziinštitucionálna pracovná skupina).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výkonný riaditeľ predkladá každý rok 
správnej rade návrh všeobecnej správy, 
ktorá sa vzťahuje na všetky činnosti 
agentúry v predchádzajúcom roku.

1. Výkonný riaditeľ predkladá každý rok 
správnej rade návrh všeobecnej správy, 
ktorá sa vzťahuje na všetky činnosti 
agentúry v predchádzajúcom roku. Táto 
všeobecná správa obsahuje zodpovedajúce 
ukazovatele výkonnosti umožňujúce 
účinné hodnotenie dosiahnutých 
výsledkov.
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Odôvodnenie

V súlade so zásadami riadenia založeného na činnostiach a zostavovania a plnenia rozpočtu 
založeného na činnostiach (ABM-ABB) by pracovný program a výročná správa o činnosti 
agentúry mali uvádzať informácie o zdrojoch vyčlenených na činnosti, ktoré sú potrebné na 
dosiahnutie jej cieľov, a o celkovej výkonnosti pri dosahovaní týchto cieľov 
(medziinštitucionálna pracovná skupina).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia do troch rokov od dátumu 
zriadenia uvedeného v článku 34 vykoná 
hodnotenie na základe referenčného rámca 
dohodnutého so správnou radou, pričom 
zohľadní názory všetkých príslušných 
zainteresovaných strán. Pri hodnotení sa 
posúdi vplyv a účinnosť agentúry pri 
dosahovaní cieľov uvedených v článku 2 a 
účinnosť pracovných postupov agentúry. 
Komisia vykoná hodnotenie najmä s 
cieľom určiť, či je agentúra stále účinným 
nástrojom a či by sa doba trvania agentúry 
nemala ďalej predĺžiť za obdobie uvedené 
v článku 34.

1. Komisia do troch rokov od dátumu 
zriadenia uvedeného v článku 34 vykoná 
hodnotenie na základe referenčného rámca 
dohodnutého so správnou radou, pričom 
zohľadní názory všetkých príslušných 
zainteresovaných strán. Pri hodnotení sa 
posúdi vplyv a účinnosť agentúry pri 
dosahovaní cieľov uvedených v článku 2 a 
účinnosť pracovných postupov agentúry. 
Komisia vykoná hodnotenie najmä s 
cieľom určiť, či je agentúra stále účinným 
nástrojom a či by sa doba trvania agentúry 
nemala ďalej predĺžiť za obdobie uvedené 
v článku 33.

Odôvodnenie
Oprava nesprávneho odkazu.
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