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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

O regulamento proposto visa reforçar e modernizar a Agência Europeia para a Segurança das 

Redes e da Informação (ENISA) e estabelecer um novo mandato com a duração de cinco 

anos. A avaliação do mandato proposto para a ENISA é da competência exclusiva da 

Comissão ITRE. 

 

Elementos orçamentais da proposta 

 

Dado que o novo mandato assume tecnicamente a forma de um regulamento completamente 

novo para a Agência, a relatora gostaria de adicionar uma nota prévia no sentido de chamar a 

atenção para o facto de a Ficha Financeira Legislativa não apresentar, como é habitualmente o 

caso, a diferença entre os recursos do actual conjunto de tarefas e as novas tarefas do futuro. 

São antes apresentados os montantes absolutos, necessários para o funcionamento da Agência 

(para o caso de o novo regulamento ser adoptado tal como proposto pela Comissão). 

 

De um ponto de vista orçamental, o impacto orçamental, por comparação com o actual 

conjunto de tarefas (referência 2011), é de 1 a 1,5 milhões de euros adicionais e +4 membros 

do pessoal (3 lugares do quadro do pessoal e 1 agente contratual). Em termos da Agência, a 

relatora não coloca objecções a este moderado aumento, tanto mais que anteriores estudos e 

análises mostram tendencialmente que a ENISA está abaixo da sua massa crítica em termos 

de estrutura organizacional, tendo este facto consequências na sua capacidade para gerar real 

impacto e também na excessiva proporção de recursos consagrados a tarefas administrativas e 

de apoio.  

 

Por outro lado, a relatora, antes de apresentar qualquer posição final relativamente a esta 

proposta às Comissões BUDG e ITRE, necessitaria de obter mais algumas informações em 

relação aos seguintes aspectos: 

Dentro da Comissão, espera-se que 3,5 equivalentes tempo inteiro (ETI) sejam atribuídos à 

Agência (442 mil euros anuais). Não está disponível qualquer parâmetro de referência para a 

situação actual, nem está disponível qualquer explicação, como é prática corrente, sobre a 

razão pela qual é necessário mais de um oficial de ligação.  

a dotação financeira por objectivos da Agência apenas diz respeito ao Título 3 (despesas 

operacionais, ou seja, cerca de 2,5 milhões de euros), e não à maior parte do orçamento da 

Agência (mais de 8 milhões de euros com os Títulos 1 e 2, pessoal e administração). Este 

aspecto é contraditório com os princípios e metodologia ABB (da orçamentação por 

actividades), segundo a qual também as despesas administrativas e com pessoal devem ser 

atribuídas às funções e objectivos. 

 

Além disso, pode dizer-se que a proposta é compatível com o QFP, mas é difícil afirmá-lo 

(ainda que com montantes adicionais tão limitados) quando o instrumento de flexibilidade foi 

usado apenas para cerca de 34 milhões de euros ao abrigo da rubrica 1.a para 2011. Nesta 

perspectiva, é particularmente relevante o habitual aviso de que qualquer decisão orçamental 

será tomada no contexto do processo orçamental anual. 

 

A questão da sede 
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No que se refere à sede da Agência, actualmente localizada em Heraklion, a relatora gostaria 

de recordar os custos que uma localização tão remota envolve para o seu funcionamento, não 

apenas sob o ponto de vista financeiro, mas também em temos de atractividade para o 

respectivo pessoal e da fraca acessibilidade para as reuniões do Conselho de Administração 

ou de outras partes interessadas. Segundo um estudo externo de 2009, a localização desta sede 

era, de todas as agências, a que induzia os custos mais elevados em termos relativos – quer de 

despesas directas de viagem, quer de tempo gasto em deslocações. A ENISA é efectivamente 

uma das agências mais afastadas, em termos de distância medida a partir de Bruxelas.  A 

prática de realizar as reuniões nas instalações de Atenas (cujo financiamento, também por 

parte do Governo grego, foi aprovado em 2008) é, neste contexto, uma solução de recurso, 

mas também uma síndrome dos inconvenientes de os Estados-Membros não escolherem 

localizações acessíveis para as agências da UE.  

 

Outros elementos de carácter geral, incluindo o grupo de trabalho interinstitucional 

(GTI) relativo às agências 

 

A relatora entende que o avanço dos trabalhos do GTI também possibilita que as suas 

primeiras conclusões sobre aspectos de governação sejam integradas no presente parecer. As 

referidas conclusões já foram subscritas pelas três Instituições aquando da sua última reunião, 

em 23 de Março de 2011. Estas tiveram como resultado as alterações apresentadas abaixo e 

que têm a ver com os seguintes aspectos: 

- reforço dos poderes de controlo da estratégia plurianual da Agência (parecer) e respectivo 

programa anual de trabalho (apresentação), 

- funções de supervisão do Conselho de Administração, e as correspondentes competências 

necessárias por parte dos seus membros, 

- criação de um Conselho Executivo, 

- impedimento de qualquer conflito de interesses no seio do Conselho de Administração, 

- uniformização da duração do mandato dos membros do Conselho de Administração, 

- estabelecimento de indicadores personalizados para a avaliação do desempenho da Agência. 

 

Por último, a relatora entende que pode ser necessária maior reflexão relativamente à duração 

do mandato da Agência (5 anos), bem como sobre o calendário para a avaliação da Agência (3 

anos). Dado o tempo necessário para a Agência atingir velocidade de cruzeiro em relação ao 

cumprimento das suas tarefas, uma possível extensão desse ciclo temporal pode ser uma 

medida merecedora de alguma atenção. Contudo, tal medida seria da exclusiva competência 

da Comissão ITRE.   

 

Poderá igualmente ser investigada a razão pela qual o novo regulamento não exclui 

explicitamente, como o fazia o Regulamento (CE) n.º 460/2004, a participação de pessoal da 

Agência ou de membros do Conselho de Administração nos grupos de trabalho previstos no 

artigo 10.º, n.º 8, deixando este ponto ao critério do regulamento interno da Agência. 

 

A lógica subjacente a cada alteração proposta é apresentada nas respectivas justificações. 
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ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório: 

Alteração  1 

Projecto de resolução legislativa 

N.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Salienta que o ponto 47 do Acordo 

Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, 

entre o Parlamento Europeu, o Conselho 

e a Comissão, sobre a disciplina 

orçamental e a boa gestão financeira1 

estabelece a necessidade de se solicitar a 

renovação do mandato da Agência 

Europeia para a Segurança das Redes e 

da Informação; insiste em que qualquer 

decisão da autoridade legislativa a favor 

dessa renovação não obsta às decisões da 

autoridade orçamental no contexto do 

procedimento orçamental anual; 

_____________ 

JO C 139 de 14.06.06, p. 1. 

Justificação 

Reiteração das prerrogativas orçamentais do Parlamento. 

 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A Agência deverá contribuir para um 

elevado nível de segurança das redes e da 

informação dentro da União e para o 

desenvolvimento de uma cultura de 

(11) A Agência deverá contribuir para um 

elevado nível de segurança das redes e da 

informação dentro da União e para o 

desenvolvimento de uma cultura de 



 

PE462.818v02-00 6/15 AD\870381PT.doc 

PT 

segurança das redes e da informação em 

benefício dos cidadãos, dos consumidores, 

das empresas e das organizações do sector 

público na União Europeia, contribuindo 

assim para o normal funcionamento do 

mercado interno. 

segurança das redes e da informação em 

benefício dos cidadãos, dos consumidores, 

das empresas e das organizações do sector 

público na União Europeia, contribuindo 

assim para o normal funcionamento do 

mercado interno. Neste sentido, deverão 

ser atribuídos à Agência os recursos 

orçamentais necessários para que esta 

possa propor, até ao fim do segundo ano 

do seu novo mandato, e após consulta às 

partes interessadas relevantes, uma 

análise aprofundada relativa à elaboração 

de estratégia pan-europeia em matéria de 

cibersegurança. 

Justificação 

A cibersegurança é um domínio muito importante e dinâmico que interessa todo o espectro 

da nossa sociedade: actividades económicas, cidadãos e governos. Dado que se trata de uma 

questão horizontal que inclui muitos aspectos sensíveis (actividades criminosas, protecção de 

dados financeiros e/ou pessoais, retenção de dados, protecção máxima de infra-estruturas da 

informação e segurança das redes de informação), aspectos para todos os quais a ENISA tem 

competência directa, deverão ser atribuídos recursos orçamentais para a análise do grau de 

preparação da UE em matéria de prevenção dessas infracções ou de reacção às mesmas. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 35 

 

Texto da Comissão Alteração 

(35) A fim de assegurar a plena autonomia 

e independência da Agência, considera-se 

necessário dotá-la de um orçamento 

próprio, cujas receitas sejam 

essencialmente constituídas por uma 

contribuição da União e por contribuições 

dos países terceiros que participam nos 

trabalhos da Agência. O Estado-Membro 

anfitrião, ou qualquer outro Estado-

Membro, deve poder fazer contribuições 

voluntárias para as receitas da Agência. O 

procedimento orçamental da União 

permanece aplicável no que diz respeito a 

todas as subvenções imputadas ao 

orçamento geral da União Europeia. Além 

(35) A fim de assegurar a plena autonomia 

e independência da Agência, assim como 

de permitir que desempenhe tarefas novas 

e adicionais, considera-se necessário dotá-

la de um orçamento próprio e suficiente, 

cujas receitas sejam essencialmente 

constituídas por uma contribuição da União 

e por contribuições dos países terceiros que 

participam nos trabalhos da Agência. O 

Estado-Membro anfitrião, ou qualquer 

outro Estado-Membro, deve poder fazer 

contribuições voluntárias para as receitas 

da Agência. O procedimento orçamental da 

União permanece aplicável no que diz 

respeito a todas as subvenções imputadas 
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disso, o Tribunal de Contas deverá 

proceder à auditoria das contas. 

ao orçamento geral da União Europeia. 

Além disso, o Tribunal de Contas Europeu 

deverá proceder à auditoria das contas, a 

fim de assegurar transparência e 

responsabilização pela prestação de 

contas. 

Justificação 

As tarefas adicionais previstas na proposta da Comissão alargam significativamente o 

mandato da ENISA e terão um impacto orçamento que é necessário ter em conta. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. O conselho de administração exerce 

as suas funções relativamente ao 

orçamento da Agência nos termos do 

disposto nos artigos 19.º e 21.º, 

supervisionando e dando o devido 

acompanhamento às conclusões e 

recomendações provenientes de vários 

relatórios de auditoria e de avaliações, 

quer internas, quer externas: 

Justificação 

As responsabilidades do conselho de administração relativamente à adopção e aplicação do 

orçamento devem ser explicitamente mencionadas como sua função. A fim de assegurar uma 

melhor apropriação e um melhor acompanhamento das conclusões das auditorias e 

avaliações, o conselho de administração, perante o qual o director é responsável, deve ser 

explicitamente incumbido do respectivo controlo (GTI). 
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Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.° 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

8. O conselho de administração pode criar 

grupos de trabalho, constituídos por 

membros do próprio conselho, para lhe 

prestarem assistência na execução das suas 

funções, incluindo a elaboração das suas 

decisões e o acompanhamento da aplicação 

das mesmas. 

8. O conselho de administração criará um 

conselho executivo, constituído por 

membros do próprio conselho, para lhe 

prestarem assistência na execução das suas 

funções, incluindo a elaboração das suas 

decisões e o acompanhamento da aplicação 

das mesmas. 

Justificação 

Deve ser criado um conselho executivo, tendo como objectivo reforçar a supervisão da gestão 

administrativa e orçamental através da preparação das decisões do conselho de 

administração (GTI).   

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.° 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os membros do conselho de 

administração são designados com base no 

seu grau de experiência e de 

conhecimentos especializados no domínio 

da segurança das redes e da informação.  

2. Os membros do conselho de 

administração são designados com base no 

seu grau de experiência e de 

conhecimentos especializados no domínio 

da segurança das redes e da informação. 

Devem dispor igualmente das 

competências necessárias em matéria de 

gestão, administração e orçamental para 

o desempenho das funções enumeradas 

no artigo 5.°. 

 Os membros do conselho de 

administração devem fazer, por escrito, 

uma declaração de compromisso e uma 

declaração que indique a ausência de 

quaisquer interesses directos ou indirectos 

que possam ser considerados prejudiciais 

para a sua independência. Estes devem 

declarar, em cada reunião em que 

participem, os eventuais interesses que 
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possam ser considerados prejudiciais para 

a sua independência em relação aos 

pontos da ordem de trabalhos e abster-se 

de participar na discussão desses pontos. 

Justificação 

As competências dos membros do conselho de administração devem corresponder às funções 

que lhes são atribuídas. Deve, além disso, existir uma disposição destinada a impedir 

qualquer conflito de interesses, devendo a duração do seu mandato estar em sintonia com a 

das restantes agências (GTI). 

 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.° 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O mandato dos representantes dos 

grupos referidos no n.º 1, alíneas a), b) e 

c) é de quatro anos. O mandato pode ser 

renovado uma vez. Se um representante 

deixar de pertencer ao respectivo grupo de 

interesse, a Comissão nomeia um 

substituto. 

3. O mandato dos membros do conselho de 

administração é de quatro anos. O 

mandato pode ser renovado uma vez. Se 

um representante deixar de pertencer ao 

respectivo grupo de interesse, a Comissão 

nomeia um substituto. 

Justificação 

Todos os membros do conselho devem ter um mandato com a mesma duração, quer sejam 

nomeados pela Comissão, quer pelos Estados-Membros. A duração do mandato dos 

representantes dos Estados-Membros não se encontrava especificada (GTI). 

 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Artigo 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 9.º-A (novo) 

 Conselho Executivo 
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 1. Será criado um conselho executivo 

composto por membros do conselho de 

administração, incluindo dois 

representantes da Comissão.  O número 

dos seus elementos não pode exceder um 

terço dos do conselho de administração. 

Esta entidade reunirá, pelo menos, numa 

base trimestral. 

 2. O conselho executivo deve possuir um 

mandato formal claro conferido pelo 

conselho de administração. As suas 

funções incluem monitorização da 

aplicação das decisões do conselho de 

administração, tratando de questões 

administrativas e orçamentais em nome 

do conselho de administração e 

preparando decisões, programas e 

actividades a serem adoptadas pelo 

conselho de administração. O conselho 

executivo é responsável perante o 

conselho de administração; neste 

contexto, apresentará um relatório de 

actividades em cada reunião do conselho 

de administração. 

Justificação 

Deve ser criado um conselho executivo, tendo como objectivo reforçar a supervisão da gestão 

administrativa e orçamental através da preparação das decisões do conselho de 

administração (GTI).   

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.° 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O director executivo é nomeado e 

exonerado pelo conselho de administração. 

A nomeação é feita a partir de uma lista de 

candidatos propostos pela Comissão para 

um período de cinco anos, com base no 

mérito e nas capacidades comprovadas no 

domínio da administração e da gestão, 

assim como na competência e na 

experiência específicas. Antes de ser 

2. O director executivo é nomeado e 

exonerado pelo conselho de administração. 

A nomeação é feita a partir de uma lista de 

candidatos propostos pela Comissão para 

um período de cinco anos, com base no 

mérito e nas capacidades comprovadas no 

domínio da administração e da gestão, 

assim como na competência e na 

experiência específicas. Antes de ser 
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nomeado, o candidato seleccionado pelo 

conselho de administração pode ser 

convidado a proferir uma declaração 

perante a comissão competente do 

Parlamento Europeu e a responder às 

perguntas formuladas pelos seus membros. 

nomeado, o candidato seleccionado pelo 

conselho de administração pode ser 

convidado a proferir uma declaração 

perante a comissão competente do 

Parlamento Europeu e a responder às 

perguntas formuladas pelos seus membros. 

Qualquer parecer emitido por essa 

comissão competente será tida em conta 

antes de ser feita qualquer nomeação. 

Justificação 

Qualquer parecer emitido pelo Parlamento sobre o candidato seleccionado deve ser tido em 

consideração antes de este ser nomeado. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.° 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O conselho de administração, agindo por 

proposta da Comissão, tendo em conta o 

relatório de avaliação, e apenas nos casos 

em que as funções e as necessidades da 

Agência o justifiquem, pode prolongar o 

mandato do director executivo por um 

período máximo de três anos. 

4. O conselho de administração, agindo por 

proposta da Comissão, tendo em conta o 

relatório de avaliação, e apenas nos casos 

em que as funções e as necessidades da 

Agência o justifiquem, pode prolongar o 

mandato do director executivo por um 

período máximo de cinco anos. 

Justificação 

O mandato renovado do director deverá ter a mesma duração do seu primeiro mandato. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. O programa de trabalho é organizado de 

acordo com o princípio da gestão por 

actividades (GPA). O programa de trabalho 

deve ser conforme com o mapa previsional 

das receitas e despesas da Agência e com o 

4. O programa de trabalho é organizado de 

acordo com o princípio da gestão por 

actividades (GPA), com uma indicação 

dos recursos humanos e financeiros 

previstos para afectação a cada 
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orçamento da Agência para o mesmo 

exercício financeiro. 

actividade. Com esta finalidade, o director 

executivo estabelece, mediante acordo 

com a Comissão, indicadores 

personalizados do desempenho que 

permitam uma avaliação real dos 

resultados obtidos. O programa de 

trabalho inclui tanto os aspectos virtuais, 

como não virtuais das operações, 

actividades e compromissos da Agência. O 

programa de trabalho deve ser conforme 

com o mapa previsional das receitas e 

despesas da Agência e com o orçamento da 

Agência para o mesmo exercício 

financeiro. 

Justificação 

Em consonância com os princípios da gestão baseada em actividades e da orçamentação por 

actividades (ABM-ABB), o programa de trabalho da Agência e o seu relatório anual de 

actividades devem fornecer informações sobre os recursos afectos às actividades necessárias 

para atingir os objectivos da Agência e sobre o desempenho global para a consecução desses 

objectivos (GTI). 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.° 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Uma vez aprovado pelo conselho de 

administração, o director executivo 

transmite o programa de trabalho ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, à 

Comissão e aos Estados-Membros e 

assegura a sua publicação. 

5. Uma vez aprovado pelo conselho de 

administração, o director executivo 

transmite o programa de trabalho ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho, à 

Comissão e aos Estados-Membros e 

assegura a sua publicação. Aceitará o 

convite endereçado pela comissão 

competente do Parlamento Europeu para 

apresentar um programa anual de 

trabalho e sobre ele trocar pontos de vista. 

Justificação 

Pretende-se, deste modo, formalizar a prática da troca de pontos de vista entre o director e a 

comissão competente sobre o programa de trabalho anual. 
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Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. O director executivo prepara a 

estratégia plurianual da Agência, 

apresentando-a ao conselho de 

administração após consulta ao 

Parlamento Europeu e à Comissão, pelo 

menos oito semanas antes da referida 

reunião de conselho de administração; 

Justificação 

A presente alteração tem como objectivo consagrar no regulamento que o Parlamento será 

consultado para a adopção da estratégia plurianual da agência (GTI). 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Todos os anos, o director executivo 

apresenta ao conselho de administração um 

projecto de relatório geral abrangendo 

todas as actividades da Agência no ano 

anterior. 

1. Todos os anos, o director executivo 

apresenta ao conselho de administração um 

projecto de relatório geral abrangendo 

todas as actividades da Agência no ano 

anterior. Esse relatório geral incluirá 

indicadores personalizados do 

desempenho que permitam uma avaliação 

real dos resultados obtidos. 

Justificação 

Em consonância com os princípios da gestão baseada em actividades e da orçamentação por 

actividades (ABM-ABB), o programa de trabalho da Agência e o seu relatório anual de 

actividades devem fornecer informações sobre os recursos afectos às actividades necessárias 

para atingir os objectivos da Agência e sobre o desempenho global para a consecução desses 

objectivos (GTI). 
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Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.° 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. No prazo de três anos após a data de 

instituição referida no artigo 34.º, a 

Comissão, tendo em conta os pareceres de 

todas as partes interessadas relevantes, 

procede a uma avaliação com base no 

caderno de encargos acordado com o 

conselho de administração. Essa avaliação 

incide no impacto e na eficácia da Agência 

na consecução dos objectivos definidos no 

artigo 2.º e na eficácia das suas práticas de 

trabalho. A Comissão efectua esta 

avaliação nomeadamente para determinar 

se uma agência continua a ser um 

instrumento eficaz e se o mandato da 

Agência deve ser prolongado para além do 

período previsto no artigo 34.º. 

1. No prazo de três anos após a data de 

instituição referida no artigo 34.º, a 

Comissão, tendo em conta os pareceres de 

todas as partes interessadas relevantes, 

procede a uma avaliação com base no 

caderno de encargos acordado com o 

conselho de administração. Essa avaliação 

incide no impacto e na eficácia da Agência 

na consecução dos objectivos definidos no 

artigo 2.º e na eficácia das suas práticas de 

trabalho. A Comissão efectua esta 

avaliação nomeadamente para determinar 

se uma agência continua a ser um 

instrumento eficaz e se o mandato da 

Agência deve ser prolongado para além do 

período previsto no artigo 33.º. 

Justificação 

Rectificação de uma indicação incorrecta. 
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