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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно защитата на критичната информационна инфраструктура – постижения 
и предстоящи стъпки: постигане на сигурност в световното кибернетично 
пространство
(2011/2284(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид резолюцията си от 5 май 2010 г., озаглавена „Нова програма за 
цифровите технологии за Европа: 2015.eu“1,

– като взе предвид резолюцията си от 15 юни 2010 г., озаглавена „Управление на 
интернет: следващи стъпки“2,

– като взе предвид резолюцията си от 6 юли 2011 г., озаглавена „Европейският 
широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии 
растеж“3,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са в 
състояние да разгърнат пълния си капацитет за напредък в икономиката и 
обществото само ако потребителите имат доверие и вяра в сигурността и 
устойчивостта им и ако законодателството в областта на въпроси като 
неприкосновеността на данните и правата за интелектуална собственост се прилага 
ефективно в кибернетичното пространство,

Б. като има предвид, че с развиването на устойчиви и с висока степен на сигурност 
мрежи за ИКТ, услугите и технологиите правят икономиката на ЕС по-
конкурентоспособна,

В. като има предвид, че скорошните кибернетични инциденти, смущения и атаки 
срещу информационната инфраструктура на институциите на ЕС и държавите 
членки показват необходимостта от създаване на силна, иновативна и ефективна 
система за защита на критичната информационна инфраструктура (ЗКИИ), основана 
на пълно международно сътрудничество,

1. приветства държавите членки с въвеждането на европейската програма за ЗКИИ, 
включително и за създаването на Предупредителна информационна мрежа за 
критичната инфраструктура (ПИМКИ);

                                               
1 ОВ C 81E, 15.3.2011 г., стр. 45.
2 ОВ C 236E, 12.8.2011 г., стр. 33
3 P7_TA(2011)0322.
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2. отбелязва положителното развитие, наблюдавано от прилагането на Директива 
2008/114/EО1, и призовава за разширяване на нейния обхват, по-специално чрез 
включване на сектора за ИКТ и насочване на вниманието върху области като 
финансови услуги, здравеопазване, системи за питейни и хранителни запаси, ядрени 
изследвания и промишленост (където тези области не са обхванати от конкретни 
разпоредби); счита, че тези сектори следва също така да формират част от 
междусекторния подход, прилаган от ПИМКИ (състоящ се от сътрудничество, 
система за предупреждаване и обмен на най-добри практики);

3. призовава, предвид взаимосвързаната и силно взаимозависима, деликатна, 
стратегическа и уязвима природа на ЗКИИ, прилагана на национално равнище и на 
равнище ЕС, за редовно актуализиране на стандартите за минимална устойчивост с 
цел защита срещу смущения, инциденти, опити за унищожение на данни или такива 
атаки като координирано блокиране на услуги;

4. препоръчва да се въведат планове за сигурност на оператора или еквивалентни 
мерки за цялата критична информационна инфраструктура на ЕС и да се назначат 
служители за връзка по сигурността;

5. настоятелно изисква Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност 
(ENISA) да координира и ежегодно да посочва в ЕС месеци на обучението по 
сигурност в интернет, така че въпросите, свързани със сигурността в световното 
кибернетично пространство, да се предоставят на специалното внимание на 
държавите членки и гражданите на ЕС;

6. призовава държавите членки да създадат национални планове за сигурността в 
световното кибернетично пространство, които следва да включват такива елементи 
като актуални звена за контакт и оказване на съдействие, задържане и 
възстановяване в случай на кибернетични смущения или атаки от трансгранично 
естество; отбелязва, че държавите членки следва също така да въведат подходящи 
механизми/структури за координация на национално равнище, които ще гарантират 
по-добра координация сред компетентните национални органи и ще съгласуват по-
добре действията им;

7. препоръчва Комисията да предложи обвързващи мерки, предназначени да налагат 
минимални стандарти и да подобрят координацията сред националните екипи за 
незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT);

8. приветства инициативата на Комисията да разработи Европейска система за 
информационен обмен и предупреждаване до 2013 г.;

9. приветства консултациите с различни заинтересовани лица относно сигурността на 
интернет и ЗКИИ, предложени от Комисията, включително Европейското 
публично-частно партньорство за устойчивост и Асамблеята за цифрово развитие от 
2011 г.; насърчава Комисията да положи допълнителни усилия да поощрява 
академичните среди и асоциациите на потребителите на ИКТ да играят по-активна 
роля, както и да поддържат конструктивен диалог между различни заинтересовани 

                                               
1 ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75.
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лица по въпросите на сигурността в световното кибернетично пространство;

10. приветства свършената до момента работа от Европейския форум на държавите 
членки по отношение на формулирането на специфичните за сектора критерии за 
установяване на критичните инфраструктури в ЕС, поставяйки акцент върху 
стационарните и мобилни комуникации, както и в обсъждането на принципите и 
насоките на ЕС за устойчив и стабилен интернет, и очаква изграждането на 
консенсус сред държавите членки да продължи;

11. призовава до края на 2012 г. Комисията да предложи цялостна стратегия за Съюза 
за сигурността в интернет, базираща се на ясна терминология; счита, че стратегията 
за сигурност в интернет следва да е насочена към създаване на кибернетично 
пространство – изградено от сигурна и устойчива инфраструктура – което да 
допринася за иновациите, свободния приток на информация и благоденствие и 
което защитава неприкосновеността на личния живот и другите граждански 
свободи; поддържа становището, че стратегията следва да опише подробно 
принципите, целите, методите, механизмите и политиките (вътрешни и външни), 
необходими за интегриране на усилията на национално равнище и на равнище ЕС за 
гарантиране на безопасни, непрекъснати, силни и устойчиви услуги, било то 
свързани с критичната инфраструктура или с най-обикновеното ползване на 
интернет;

12. призовава Комисията да предложи рамка на ЕС за уведомяване при нарушения на 
безопасността в критичните сектори (информационни и комуникационни 
технологии, финансови услуги, енергетика, транспорт, питейни и хранителни 
запаси), с цел да се информират държавите членки и потребителите за наличието на 
кибернетични инциденти, атаки или смущения;

13. посочва, че основната движеща сила зад развитието и използването на 
технологиите, предназначени да увеличат сигурността в интернет, е отрасълът на 
информационните и комуникационни технологии; припомня, че е нужно 
политиките на ЕС да включват необходимите стимули, за да се използва напълно 
потенциалът на бизнеса и публично-частните партньорства;

14. припомня, че международното сътрудничество е основният инструмент за 
въвеждането на ефективни мерки за сигурност на кибернетичното пространство; 
признава, че понастоящем ЕС не участва активно и непрекъснато в процесите на 
международно сътрудничество и диалозите относно сигурността в кибернетичното 
пространство; призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД) да започнат конструктивен диалог с всички единомислещи държави, 
предвид постигане на общо разбиране и общи политики с цел увеличаване 
устойчивостта на интернет и на критичната инфраструктура; поддържа 
становището, че междувременно ЕС следва неизменно да включва въпросите на 
сигурността в интернет в обхвата на своите външни отношения, включително при 
изготвянето на разнообразни финансови инструменти;

15. приветства създаването на работна група ЕС–САЩ на срещата на върха между ЕС и 
САЩ през ноември 2010 г., работеща върху сигурността на кибернетичното 
пространство и компютърните престъпления, и подкрепя усилията й да създаде 
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необходимия набор от стандарти, за да насърчава международното сътрудничество 
по въпросите на дигиталната сигурност;

16. предлага създаването на структуриран диалог между ЕС и законодателите в САЩ за 
обсъждане на свързаните с интернет въпроси като част от всеобщото разбиране, 
интерпретиране и позиции;

17. настоятелно призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и 
Комисията, въз основа на постигнатото от Европейския форум на държавите 
членки, да си осигурят активна позиция в съответните международни форуми, 
включително чрез координиране на позициите на държавите членки, предвид 
насърчаването на основните ценности, цели и политики на ЕС в областта на 
сигурността и устойчивостта на интернет; отбелязва, че такива форуми са НАТО, 
ООН (по-специално чрез Международния съюз по далекосъобщения и Форума за 
управление на интернет), Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси, 
Службата за разпределяне на адресите в интернет, ОССЕ, ОИСР и Световната 
банка;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Ролята на технологиите се увеличава значително в нашето ежедневието, и то във 
всички негови аспекти – от комуникациите до финансите и банковото дело, от 
транспорта до енергетиката, от културата и развлекателния бизнес до здравеопазването.

Днес, с нарасналото ползване на интернет и компютърните технологии, сигурността на 
интернет се откроява като един от най-големите политически приоритети за 
Европейския съюз и останалия свят. Стратегията „Европа 2020 г.“, стартирана през 
2010 г., включва Програмата на ЕС в областта на цифровите технологии в качеството 
си на водеща политика, поставяща амбициозни цели за технологичното развитие на 
Европейския съюз. Увеличената употреба и разгръщането на иновативните 
информационни и комуникационни технологии, като например бърз и извънредно бърз 
стационарен и мобилен интернет, клетъчни мрежи, интелигентни мрежи, но също така 
и интернет услуги като „изчислителни облаци“ и „интернет на нещата“, зависят от един 
обикновен, но важен аспект – сигурност, устойчивост и доверие.

През декември 2006 г. Комисията прие съобщението относно Европейската програма за 
защита на критичната информационна инфраструктура (ЕПЗКИИ). Тя определя 
цялостна рамка за дейностите по защитата на критичната информационна 
инфраструктура на равнище ЕС. Две години по-късно Комисията прие Директива 
2008/114/ЕО относно установяването и означаването на европейски критични 
инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита. В 
първата си част директивата е насочена към енергийния и транспортния сектор. Тя 
урежда изключително онези инфраструктури, чието прекъсване би засегнало две или 
повече държави членки.

Директива 2008/114 определя сектора на ИКТ като бъдещ приоритетен сектор, макар че 
той не беше класифициран като критична инфраструктура. Въпреки това от 2005 г. 
насам Комисията подчертава необходимостта от координиране на усилията за 
изграждане на доверие и вяра в електронните комуникации1. За тази цел през 2006 г. 
беше приета стратегия за безопасно интернет общество2, чиито основни елементи бяха 
одобрени в Резолюция 2007/068/01 на Съвета.

През 2009 г. Комисията прие съобщение на тема „Защита на Европа от широкомащабни 
кибернетични атаки и смущения: повишаване на готовността, сигурността и 
устойчивостта“3. С това съобщение Комисията даде начало на „плана за действие на 
ЗКИИ“, с цел да се стимулира и подкрепя безопасността на критичната информационна 
инфраструктура, както на национално, така и на равнище ЕС. Планът дефинира 
специфичната роля на Комисията, ENISA, държавите членки и промишлеността. 
Въпросът за засилването на безопасността и устойчивостта на инфраструктурите на 
ИКТ беше разгледан впоследствие с повишено внимание в Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа4 и в свързаните с нея заключения на Съвета5, 
                                               
1 COM(2005)0229.
2 COM(2006)0251.
3 COM(2009)0149.
4 COM(2010)0245.
5 Заключения на Съвета от 31 май 2010 г.
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предложената директива относно атаките срещу информационните системи1, както и 
предложението на Комисията за нов мандат на укрепналата и модернизирана ENISA2.

През март 2011 г. Комисията публикува съобщение относно ЗКИИ: „Постижения и 
предстоящи стъпки: постигане на сигурност в световното кибернетично 
пространство“3. В този документ Комисията прави преглед на резултатите от 
въвеждането на плана за действие за ЗКИИ от 2009 г. и описва следващите стъпки, 
които ще се предприемат, като поставя по-голям акцент върху международното 
сътрудничество отвъд границите на ЕС.

Всички тези събития в рамките на няколко години, които не изчерпват усилията за 
засилване на сигурността на кибернетичното пространство в Съюза, показват, че 
въпросът за сигурността в интернет е уместен. Очевидно е, че интернет е критична 
инфраструктура и че смущенията в него могат да доведат до значителни загуби и 
рискове за безопасността, като засегнат много голям брой европейски граждани и 
предприятия. Освен това бързото развитие на технологиите налага превенцията на 
атаките в интернет, оздравителните действия и устойчивостта на глобалната мрежа да 
се основават на цялостна, противодействаща, гъвкава, иновативна и дългосрочна рамка. 
Тази рамка трябва да осигури ефективно взаимодействие между правителствата, 
предприятията, хората и другите заинтересовани лица. И на последно място, но не и по 
важност, засилената устойчивост на интернет е възможна единствено когато се въведат 
международни правила и ефикасна система за международно сътрудничество.

                                               
1 COM(2010)0517.
2 COM(2010)0521.
3 COM (2011)0163 окончателен.


