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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Predlagana uredba naj bi okrepila in posodobila Evropsko agencijo za varnost omrežij in 

informacij (ENISA) ter njen mandat podaljšala na pet let. Za oceno predlaganega mandata je 

pristojen izključno odbor ITRE. 

 

Proračunski vidiki predloga 

 

Ker je novi mandat s tehničnega vidika urejen s popolnoma novo uredbo za agencijo, bi 

pripravljavka mnenja uvodoma želela poudariti, da v oceni finančnih posledic zakonodajnega 

predloga ni prikazana razlika v sredstvih med sedanjim naborom nalog in njegovimi 

prihodnjimi nalogami, kot je to običajno, temveč absolutni zneski, potrebni za delovanje 

agencije (v primeru sprejetja nove uredbe, ki jo predlaga Komisija). 

 

S proračunskega vidika to v primerjavi s sedanjim naborom nalog (sklicevanje na proračun za 

leto 2011) pomeni dodatna sredstva v višini od 1 do 1,5 milijona EUR in štiri dodatne 

zaposlene (tri po kadrovskem načrtu in en pogodbeni uslužbenec). Pripravljavka mnenja ne 

nasprotuje takšnemu zmernemu povečanju v agenciji, še toliko bolj, ker prejšnje študije in 

analize kažejo, da je ENISA pod kritično maso glede organizacijske strukture. To vpliva na 

njeno zmožnost, da bi imela resničen vpliv, in pomeni, da je prevelik delež sredstev namenjen 

upravnim in podpornim nalogam.  

 

Preden pa bi predložila končno stališče o tem predlogu odboroma BUDG in ITRE, bi 

potrebovala več informacij o naslednjem: 

– Predvideno je, da bi v Komisiji dodelili 3,5 ekvivalenta polnega delovnega časa za odnose z 

agencijo (442.000 EUR letno). O sedanjem stanju ni na voljo nobenega izhodišča za 

primerjavo, prav tako pa ni pojasnjeno, zakaj je potreben več kot en uradnik za zvezo, kot je 

to običajno.  

– Dodeljena finančna sredstva za posamezne cilje zadevajo samo naslov 3 (operativni izdatki 

v višini približno 2,5 milijona EUR), ne pa glavnine proračuna agencije (več kot 8 milijonov 

za naslova 1 in 2: zaposleni in upravljanje). To je v nasprotju z načeli in metodologijo ABB 

(Activity-Based Budgeting: oblikovanje proračuna na podlagi dejavnosti), v skladu s katerimi 

bi morali odhodke za zaposlene in upravne odhodke dodeliti tudi nalogam in ciljem. 

 

Poleg tega naj bi bil predlog skladen z večletnim finančnim okvirom, kar pa je težko reči (tudi 

s tako omejenimi dodatnimi zneski), saj je bil nedavno uporabljen instrument prilagodljivosti 

iz razdelka 1a za leto 2011 v višini približno 34 milijonov EUR. Zato je običajno opozorilo, 

da bodo vse proračunske odločitve sprejete v okviru letnega proračunskega postopka, še zlasti 

pomembno. 

 

Vprašanje o sedežu 

 

V zvezi s sedežem agencije, ki je trenutno v Heraklionu, želi pripravljavka mnenja opozoriti 

na stroške delovanja agencije, povezane z njegovo oddaljenostjo, ne le s finančnega vidika, 

temveč tudi z vidika privlačnosti in slabega dostopa za seje upravnega odbora ali drugih 

zainteresiranih strani. Po zunanji študiji iz leta 2009 naj bi ta sedež povzročil najvišje potne 
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stroške med vsemi agencijami – tako neposredne potne stroške kot stroške, povezane s 

trajanjem potovanja. ENISA je resnično ena od agencij, ki so najbolj oddaljene od Bruslja. 

Potek sej v uradu v Atenah (katerega financiranje je leta 2008 odobrila tudi grška vlada) je v 

zvezi s tem druga najboljša rešitev, hkrati pa kaže na težave zaradi nedostopnosti lokacij, ki 

so jih izbrale države članice za agencije EU.  

 

Drugi splošni vidiki, vključno z delom medinstitucionalne delovne skupine za agencije 

 

Pripravljavka mnenja meni, da je delo medinstitucionalne delovne skupine že tako 

napredovalo, da se lahko prvi sklepi o vprašanjih upravljanja vključijo v to mnenje. Sklepe so 

na zadnji seji 23. marca 2011 že potrdile vse tri institucije, spremembe, ki so bile predlagane, 

pa zadevajo: 

– okrepitev nadzorne pristojnosti Parlamenta glede večletne strategije (mnenje) in letnega 

delovnega programa (predstavitev) agencije, 

– naloge spremljanja, ki jih opravlja upravni odbor, in z njimi povezano znanje, ki ga morajo 

imeti njegovi člani, 

– ustanovitev izvršnega odbora, 

– preprečevanje navzkrižja interesov v upravnem odboru, 

– standardizacijo trajanja mandata članov upravnega odbora, 

– oblikovanje natančnih kazalnikov za oceno učinkovitosti agencije. 

 

Poleg tega pripravljavka mnenja meni, da bi bilo treba nadalje razmisliti o trajanju mandata 

agencije (pet let) in rokih za njeno oceno (tri leta). Glede na to, da je za zagotovitev 

normalnega delovanja agencije potreben čas, bi bilo dobro razmisliti o morebitnem 

podaljšanju navedenih obdobij. Za to pa naj bi bil pristojen izključno odbor ITRE.  

 

Nadalje bi lahko tudi preučili, zakaj nova uredba – tako kot Uredba (EC) št. 460/2004 – 

izrecno ne izključuje sodelovanja osebja agencije ali članov upravnega odbora v delovnih 

skupinah iz člena 10(8), temveč se pri tem sklicuje na notranja pravila delovanja agencije. 

 

Razlogi za vse predloge sprememb so navedeni v obrazložitvah. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da 

v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb: 
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Predlog spremembe  1 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. poudarja, da bi se morala točka 47 

medinstitucionalnega sporazuma z dne 

17. maja 2006 med Evropskim 

parlamentom, Svetom in Komisijo o 

proračunski disciplini in dobrem 

finančnem poslovodenju1 uporabljati za 

podaljšanje mandata Evropske agencije 

za varnost omrežij in informacij; 

poudarja, da odločitve zakonodajnega 

organa, ki podaljšanje podpirajo, ne 

vplivajo na odločitve proračunskega 

organa v okviru letnega proračunskega 

postopka; 

_____________ 

1 UL C 139, 14.6.2006, str. 1. 

Obrazložitev 

Opozarjanje na proračunske pristojnosti Parlamenta. 

 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

(11) Agencija mora prispevati k visoki 

ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji 

in razvoju kulture varnosti omrežij in 

informacij v korist državljanov, 

potrošnikov, podjetij in organizacij javnega 

sektorja v Evropski uniji ter tako prispevati 

k nemotenemu delovanju notranjega trga. 

(11) Agencija bi morala prispevati k visoki 

ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji 

in razvoju kulture varnosti omrežij in 

informacij v korist državljanov, 

potrošnikov, podjetij in organizacij javnega 

sektorja v Evropski uniji ter tako prispevati 

k nemotenemu delovanju notranjega trga. 

Zato bi ji bilo treba dodeliti potrebna 

proračunska sredstva, da bi lahko do 

konca drugega leta svojega novega 

mandata in po posvetovanju z vsemi 

ustreznimi zainteresiranimi stranmi 



 

PE462.818v02-00 6/14 AD\870381SL.doc 

SL 

podala celovito analizo v zvezi z 

oblikovanjem evropske strategije za 

kibernetsko varnost; 

Obrazložitev 

Kibernetska varnost je zelo pomembno in dinamično področje, ki zadeva vse plasti naše 

družbe: industrijo, državljane in vlade. Ker to horizontalno vprašanje zajema mnoge 

občutljive teme (dejavnosti, povezane s kaznivimi dejanji, zaščita finančnih in/ali osebnih 

podatkov, shranjevanje podatkov, zaščita kritične informacijske infrastrukture in varnost 

podatkov na mreži), ki vse spadajo v neposredno pristojnost agencije, je treba zagotoviti 

finančna sredstva, da bi analizirali, kako je EU pripravljena na preprečevanje in/ali 

odzivanje na takšna kazniva dejanja. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 

 

(35) Da se agenciji zagotovita popolna 

samostojnost in neodvisnost, ji je treba 

dodeliti lastna proračunska sredstva, ki se 

večinoma zagotovijo s prispevkom Unije in 

prispevki tretjih držav, ki sodelujejo pri 

delu agencije. Država članica gostiteljica 

ali vsaka druga država članica lahko 

prostovoljno prispeva k prihodkom 

agencije. Za nepovratna sredstva v breme 

splošnega proračuna Evropske unije se 

uporablja postopek za sprejemanje 

proračuna Unije. Revizijo opravi Računsko 

sodišče. 

(35) Da bi agenciji zagotovili popolno 

samostojnost in neodvisnost ter da bi 

lahko opravljala dodatne in nove naloge, 

ji je treba dodeliti zadostna lastna 

proračunska sredstva, ki se večinoma 

zagotovijo s prispevkom Unije in prispevki 

tretjih držav, ki sodelujejo pri delu 

agencije. Država članica gostiteljica ali 

vsaka druga država članica bi morala imeti 

možnost, da bi prostovoljno prispevala k 

prihodkom agencije. Za nepovratna 

sredstva v breme splošnega proračuna 

Evropske unije naj bi se še naprej 

uporabljal postopek za sprejemanje 

proračuna Unije. Evropsko računsko 

sodišče bi moralo opravljati revizijo 

računovodskih izkazov, da bi zagotovilo 

preglednost in odgovornost. 

Obrazložitev 

Omenjene dodatne naloge, ki jih je Komisija opredelila v svojem predlogu, precej razširijo 

pristojnosti agencije in bodo vplivale na njen proračun, kar je treba upoštevati. 
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Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Upravni odbor opravlja naloge, 

povezane s proračunom agencije, v skladu 

s členoma 19 in 21 ter spremlja zaključke 

in priporočila različnih notranjih ali 

zunanjih revizijskih poročil in ocen, na 

podlagi katerih sprejme ustrezne 

nadaljnje ukrepe; 

Obrazložitev 

Odgovornosti upravnega odbora glede sprejetja in izvajanja proračuna bi morale biti izrecno 

navedene kot njegove naloge. Za boljše sprejemanje in spremljanje ugotovitev revizije in 

ocenjevanja bi bilo treba upravnemu odboru, ki mu je direktor odgovoren, izrecno zaupati 

njuno nadzorovanje (medinstitucionalna delovna skupina). 

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Upravni odbor lahko ustanovi delovna 

telesa, sestavljena iz njegovih članov, ki 

mu pomagajo pri opravljanju nalog, 

vključno s pripravo osnutkov sklepov in 

spremljanjem njihovega izvajanja. 

8. Upravni odbor ustanovi izvršni odbor, 

sestavljen iz njegovih članov, ki mu 

pomagajo pri opravljanju nalog, vključno s 

pripravo osnutkov sklepov in spremljanjem 

njihovega izvajanja. 

Obrazložitev 

Ustanoviti bi morali izvršni odbor, da bi na podlagi njegovih sklepov (medinstitucionalna 

delovna skupina) okrepili nadzor upravnega in proračunskega upravljanja.   
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Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Člani uprave in njihovi namestniki so 

imenovani na podlagi ustreznih izkušenj in 

strokovnega znanja s področja varnosti 

omrežij in informacij.  

2. Člani uprave in njihovi namestniki so 

imenovani na podlagi ustreznih izkušenj in 

strokovnega znanja s področja varnosti 

omrežij in informacij. Imajo tudi potrebno 

vodstveno, upravno in proračunsko 

znanje za izpolnjevanje nalog, naštetih v 

členu 5. 

 Člani upravnega odbora dajo pisno izjavo 

o zavezi in pisno izjavo o interesu, v kateri 

navedejo, da nimajo neposrednih ali 

posrednih interesov, ki bi lahko ogrozili 

njihovo neodvisnost. Na vsaki seji dajo 

izjavo o interesih, ki bi lahko ogrozili 

njihovo neodvisnost pri obravnavi točk 

dnevnega reda, in se vzdržijo sodelovanja 

pri razpravah in glasovanju o teh točkah. 

Obrazložitev 

Člani upravnega odbora bi morali imeti znanje v skladu s funkcijami, ki so jim dodeljene. 

Poleg tega bi bilo treba vključiti določbo, ki bi preprečevala kakršno koli navzkrižje 

interesov, trajanje mandata članov upravnega odbora pa bi moralo biti usklajeno z drugimi 

agencijami (medinstitucionalna delovna skupina). 

 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Mandat predstavnikov skupin iz 

odstavka 1(a), (b) in (c) traja štiri leta. 

Mandat se lahko enkrat podaljša. Če 

predstavnik zapusti ustrezno interesno 

skupino, Komisija imenuje njegovega 

namestnika. 

3. Mandat članov upravnega odbora traja 

štiri leta. Mandat se lahko enkrat podaljša. 

Če predstavnik zapusti ustrezno interesno 

skupino, Komisija imenuje njegovega 

namestnika. 
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Obrazložitev 

Trajanje mandata bi moralo biti za vse člane upravnega odbora enako, ne glede na to, ali jih 

imenuje Komisija ali države članice. Trajanje mandata predstavnikov držav članic ni 

navedeno (medinstitucionalna delovna skupina). 

 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Člen 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 9a 

 Izvršni odbor 

 1. Ustanovi se izvršni odbor, ki ga 

sestavljajo člani upravnega odbora in dva 

predstavnika Komisije. Njegova velikost 

ne sme presegati tretjine upravnega 

odbora. Sestaja se najmanj vsake tri 

mesece. 

 2. Izvršni odbor ima jasen formalni 

mandat upravnega odbora. Njegove 

naloge vključujejo nadzor nad izvajanjem 

sklepov upravnega odbora, reševanje 

vprašanj v zvezi z upravljanjem in 

proračunom v imenu upravnega odbora 

ter pripravljanje sklepov, programov in 

dejavnosti, ki jih mora sprejeti upravni 

odbor. Izvršni odbor je odgovoren 

upravnemu odboru, zato za vsako sejo 

upravnega odbora pripravi poročilo o 

dejavnosti. 

Obrazložitev 

Ustanoviti bi morali izvršni odbor, da bi na podlagi njegovih sklepov (medinstitucionalna 

delovna skupina) okrepili nadzor upravnega in proračunskega upravljanja.   
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Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izvršnega direktorja imenuje in razreši 

upravni odbor. Imenuje ga za pet let na 

podlagi njegovih zaslug ter upravnih in 

vodstvenih sposobnosti, ki jih izkaže z 

dokazili, ter ustrezne usposobljenosti in 

izkušenj s seznama kandidatov, ki ga 

predlaga Komisija. Kandidata, ki ga izbere 

upravni odbor, lahko pristojni odbor 

Evropskega parlamenta pred imenovanjem 

pozove, da poda izjavo in odgovarja na 

vprašanja njegovih članov. 

2. Izvršnega direktorja imenuje in razreši 

upravni odbor. Imenuje ga za pet let na 

podlagi njegovih zaslug ter upravnih in 

vodstvenih sposobnosti, ki jih izkaže z 

dokazili, ter ustrezne usposobljenosti in 

izkušenj s seznama kandidatov, ki ga 

predlaga Komisija. Kandidata, ki ga izbere 

upravni odbor, lahko pristojni odbor 

Evropskega parlamenta pred imenovanjem 

pozove, da poda izjavo in odgovarja na 

vprašanja njegovih članov. Mnenje 

slednjega se obravnava pred 

imenovanjem. 

Obrazložitev 

Jasno mora biti navedeno, da se mora vsako mnenje Parlamenta o izbranem kandidatu 

obravnavati pred njegovim imenovanjem. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Upravni odbor lahko na predlog 

Komisije, pri čemer mora upoštevati 

poročilo o oceni, in samo, če dolžnosti in 

zahteve Agencije to upravičujejo, mandat 

izvršnega direktorja enkrat podaljša za 

največ tri leta. 

4. Upravni odbor lahko na predlog 

Komisije, pri čemer mora upoštevati 

poročilo o oceni, in samo, če dolžnosti in 

zahteve Agencije to upravičujejo, mandat 

izvršnega direktorja enkrat podaljša za 

največ pet let. 

Obrazložitev 

Direktorjev mandat se podaljša za obdobje, ki je enako prvemu mandatu. 
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Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Program dela se pripravi v skladu z 

načelom upravljanja na podlagi dejavnosti. 

Program je v skladu s poročilom o 

načrtovanih prihodkih in odhodkih 

agencije ter proračunom agencije za isto 

proračunsko leto. 

4. Program dela se pripravi v skladu z 

načelom upravljanja na podlagi dejavnosti 

z napovedmi o človeških in finančnih 

virih, določenih za vsako dejavnost. V ta 

namen izvršni direktor v dogovoru s 

Komisijo določi natančne kazalnike 

uspešnosti za učinkovito oceno doseženih 

rezultatov. Program zajema virtualne in 

nevirtualne vidike ukrepov, dejavnosti in 

zavez agencije. Program je v skladu s 

poročilom o načrtovanih prihodkih in 

odhodkih agencije ter proračunom agencije 

za isto proračunsko leto. 

Obrazložitev 

V skladu z načeloma upravljanja in oblikovanja proračuna na podlagi dejavnosti (ABM-ABB) 

bi morala delovni program in letno poročilo o delu agencije zagotavljati informacije o 

sredstvih, dodeljenih za dejavnosti, ki so potrebne za izpolnjevanje ciljev agencije, ter o 

splošni uspešnosti pri doseganju teh ciljev (medinstitucionalna delovna skupina). 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Potem ko upravni odbor sprejme 

program dela, ga izvršni direktor predloži 

Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji 

in državam članicam ter ga objavi. 

5. Potem ko upravni odbor sprejme 

program dela, ga izvršni direktor predloži 

Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji 

in državam članicam ter ga objavi. Izvršni 

direktor sprejme vsako povabilo 

pristojnega odbora Evropskega 

parlamenta, naj predstavi letni delovni 

program in izmenja mnenja o njem. 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je formalizirati prakso o izmenjavi mnenj o letnem delovnem 
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načrtu med direktorjem in pristojnim odborom. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Izvršni direktor pripravi večletno 

strategijo agencije in jo po posvetovanju z 

Evropskim parlamentom in Komisijo 

predloži upravnemu odboru najmanj 

osem tednov pred njegovo sejo. 

Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je zapisati v uredbo, da se je treba za sprejetje večletne 

strategije agencije posvetovati s Parlamentom (medinstitucionalna delovna skupina). 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Izvršni direktor vsako leto upravnemu 

odboru predloži osnutek splošnega 

poročila, v katerem so zajete vse dejavnosti 

agencije iz prejšnjega leta. 

1. Izvršni direktor vsako leto upravnemu 

odboru predloži osnutek splošnega 

poročila, v katerem so zajete vse dejavnosti 

agencije iz prejšnjega leta. Poročilo 

vključuje natančne kazalnike uspešnosti, 

ki omogočajo učinkovito oceno doseženih 

rezultatov. 

Obrazložitev 

V skladu z načeloma upravljanja in oblikovanja proračuna na podlagi dejavnosti (ABM-ABB) 

bi morala delovni program in letno poročilo o delu agencije zagotavljati informacije o 

sredstvih, dodeljenih za dejavnosti, ki so potrebne za izpolnjevanje ciljev agencije, ter o 

splošni uspešnosti pri doseganju teh ciljev (medinstitucionalna delovna skupina). 
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Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija najpozneje v treh letih od 

dneva ustanovitve iz člena 34 opravi 

ocenjevanje na podlagi pristojnosti, 

dogovorjenih z upravnim odborom, pri 

čemer upošteva mnenja vseh ustreznih 

zainteresiranih strani. Ocena vsebuje oceno 

učinka in učinkovitosti agencije pri 

doseganju ciljev iz člena 2 ter njenih 

delovnih praksah. Komisija opravi 

ocenjevanje zlasti zato, da bi lahko 

določila, ali agencija še vedno predstavlja 

učinkovit instrument in ali bi bilo treba 

trajanje agencije po obdobju iz člena 34 

nadalje podaljšati. 

1. Komisija najpozneje v treh letih od 

dneva ustanovitve iz člena 34 opravi 

ocenjevanje na podlagi pristojnosti, 

dogovorjenih z upravnim odborom, pri 

čemer upošteva mnenja vseh ustreznih 

zainteresiranih strani. Ocena vsebuje oceno 

učinka in učinkovitosti agencije pri 

doseganju ciljev iz člena 2 ter njenih 

delovnih praksah. Komisija opravi 

ocenjevanje zlasti zato, da bi lahko 

določila, ali agencija še vedno predstavlja 

učinkovit instrument in ali bi bilo treba 

trajanje agencije po obdobju iz člena 33 

nadalje podaljšati. 

Obrazložitev 

Popravek napačnega sklicevanja. 
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