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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o ochraně kritické informační infrastruktury – „Dosažené výsledky a další kroky: 
směrem ke globální kybernetické bezpečnosti“
(2011/2284(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 nazvané „Nová digitální agenda pro 
Evropu: 2015.eu“1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 nazvané „Řízení internetu: další 
kroky“2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2011 nazvané „Evropské širokopásmové 
sítě: investice do digitálního růstu“3,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že schopnost informačních a komunikačních technologií (IKT) podpořit 
hospodářství a společnost může být plně využita pouze v případě, že mají uživatelé 
důvěru v jejich bezpečnost a odolnost, a pokud jsou v kyberprostoru účinně vymáhány 
právní předpisy v otázkách, jako jsou ochrana údajů a práva duševního vlastnictví,

B. vzhledem k tomu, že rozvoj vysoce bezpečných a odolných sítí, služeb a technologií IKT 
zvyšuje konkurenceschopnost hospodářství EU,

C. vzhledem k tomu, že nedávné kybernetické incidenty, narušení a útoky proti orgánům EU 
a informačním infrastrukturám členských států ukazují, že je nutno zavést robustní, 
inovativní a účinný systém ochrany kritické informační infrastruktury (CIIP), který bude 
založený na plné mezinárodní spolupráci,

1. vítá, že členské státy provádí evropský program na ochranu kritické informační 
infrastruktury a také že byla zřízena výstražná informační síť kritické infrastruktury 
(CIWIN);

2. poukazuje na pozitivní vývoj situace, k němuž došlo od začátku uplatňování směrnice 
2008/114/ES4, a vyzývá, aby byla rozšířena její oblast působnosti, a zejména aby do ní 
bylo začleněno odvětví IKT a byly v ní zohledněny oblasti jako finanční služby, 
zdravotnictví, systémy dodávek potravin a vody, jaderný výzkum a průmysl (pokud se na 
ně nevztahují zvláštní ustanovení); zastává názor, že tato odvětví by rovněž měla tvořit 
součást meziodvětvového přístupu, jaký se zaujímá v rámci výstražné informační sítě 

                                               
1 Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 45.
2 Úř. věst. C 236 E, 12.8.2011, s. 33.
3 P7_TA(2011)0322.
4 Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 75.
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kritické infrastruktury (spočívající ve spolupráci, systému varování a výměně 
osvědčených postupů);

3. s ohledem na propojenou, vysoce vzájemně závislou, citlivou, strategickou a zranitelnou 
povahu ochrany kritické informační infrastruktury na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU 
vyzývá, aby byly pravidelně aktualizovány minimální standardy odolnosti s cílem zabránit 
jakýmkoli narušením, incidentům, pokusům o destrukci či útokům, jako je např. 
distribuované odepření služby;

4. doporučuje, aby byly pro všechny kritické informační infrastruktury EU zavedeny 
bezpečnostní plány provozovatele nebo rovnocenná opatření a aby byli jmenováni styční 
bezpečnostní úředníci;

5. naléhavě vyzývá Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), aby 
koordinovala a prováděla každoroční akci EU – měsíc zvyšování povědomí o bezpečnosti 
internetu, aby tak členské státy a občané EU mohli věnovat zvláštní pozornost otázkám 
souvisejícím s kybernetickou bezpečností;

6. vyzývá členské státy, aby sestavily vnitrostátní krizové plány kybernetické bezpečnosti, 
které by měly zahrnovat klíčové prvky, jako jsou příslušné kontaktní body a ustanovení o 
pomoci, kontrole a nápravě v případě kybernetických narušení či útoků přeshraničního 
významu; podotýká, že členské státy by rovněž měly zavést vhodné koordinační 
mechanismy/struktury na vnitrostátní úrovni, což by přispělo k zajištění lepší koordinace 
mezi příslušnými vnitrostátními orgány a k větší soudržnosti jejich činností;

7. doporučuje, aby Komise navrhla závazná opatření, která stanoví minimální standardy a 
zlepší koordinaci mezi vnitrostátními skupinami pro reakci na počítačové hrozby (CERT);

8. vítá iniciativu Komise, v níž se uvádí, že do roku 2013 bude vytvořen Evropský systém 
pro varování a sdílení informací;

9. vítá, že na základě iniciativy Komise byly s ohledem na bezpečnost internetu a ochranu 
kritické informační infrastruktury konzultovány různé zainteresované strany, včetně 
Evropského partnerství veřejného a soukromého sektoru pro odolnost a digitálního 
shromáždění 2011; vybízí Komisi, aby vyvinula další úsilí na podporu akademické obce a 
sdružení uživatelů IKT, aby se ujímaly aktivnější role, a dále na podporu konstruktivního 
dialogu mezi větším počtem zainteresovaných stran zaměřeného na otázky kybernetické 
bezpečnosti;

10. vítá práci, kterou doposud odvedlo Evropské fórum členských států při stanovování 
kritérií specifických pro jednotlivá odvětví a určených pro identifikaci kritických 
infrastruktur EU se zaměřením na pevné a mobilní komunikace a při projednávání zásad a 
pokynů EU pro odolnost a stabilitu internetu, a těší se na to, že budování konsensu mezi 
členskými státy bude pokračovat;

11. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012 navrhla komplexní strategii bezpečnosti internetu 
pro Unii, která bude založena na jednoznačné terminologii; zastává názor, že cílem 
strategie bezpečnosti internetu by mělo být vytvoření kyberprostoru – podpořeného 
bezpečnou a odolnou infrastrukturou –, který přispívá k inovacím, volnému toku 
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informací a prosperitě a který chrání soukromí a další občanské svobody; domnívá se, že 
strategie by měla podrobně uvádět zásady, cíle, metody, nástroje a politiky (jak vnitřní, 
tak vnější) nezbytné pro zorganizování vnitrostátního a evropského úsilí, aby byla 
zajištěna bezpečná, kontinuální, robustní a odolná služba, ať v souvislosti s kritickou 
infrastrukturou, nebo obecným využíváním internetu;

12. vyzývá Komisi, aby navrhla rámec EU pro oznamování případů narušení bezpečnosti 
v kritických odvětvích (informační a komunikační technologie, finanční služby, 
energetika, doprava, dodávky vody a potravin) s cílem informovat členské státy a 
uživatele o kybernetických incidentech, útocích a narušeních;

13. zdůrazňuje, že primární hnací silou rozvoje a využívání technologií určených na 
zvyšování bezpečnosti internetu je odvětví IKT; připomíná, že politiky EU musí 
zahrnovat nezbytné pobídky, aby bylo možné v plném rozsahu využívat potenciál 
partnerství mezi podniky a partnerství veřejného a soukromého sektoru;

14. připomíná, že mezinárodní spolupráce je hlavním nástrojem pro zavedení účinných 
opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti; připouští, že EU v současnosti není trvale 
aktivně zapojena do procesů a dialogů, jež se v rámci mezinárodní spolupráce zaměřují na 
kybernetickou bezpečnost; vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), 
aby zahájily konstruktivní dialog se všemi stejně smýšlejícími zeměmi s cílem dospět ke 
společnému konsensu a vytvořit politiky zaměřené na zvyšování odolnosti internetu a 
kritické infrastruktury; domnívá se, že EU by zároveň měla zahrnovat otázky bezpečnosti 
internetu do rámce svých vnějších vztahů, a to trvale, mimo jiné tehdy, když navrhuje 
různé finanční nástroje;

15. vítá, že na summitu EU-USA v listopadu 2010 byla zřízena pracovní skupina EU-USA 
pro kybernetickou bezpečnost a kyberkriminalitu, a podporuje úsilí o vytvoření 
nezbytného souboru standardů na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitální 
bezpečnosti;

16. navrhuje, aby byl mezi tvůrci právních předpisů EU a USA zaveden strukturovaný dialog 
s cílem projednat otázky související s internetem, a to v rámci úsilí o společný konsensus, 
výklad a postoj;

17. naléhavě vyzývá ESVČ a Komisi, aby na základě práce odvedené Evropským fórem 
členských států zajistily aktivní postavení v rámci příslušných mezinárodních fór, a to 
mimo jiné koordinací postojů členských států s cílem prosazovat hlavní hodnoty, cíle a 
politiky EU v oblasti bezpečnosti a odolnosti internetu; podotýká, že mezi tato fóra patří 
NATO, OSN (zejména prostřednictvím Mezinárodní telekomunikační unie a Fóra pro 
správu internetu), Internetové sdružení pro přidělování jmen a čísel, Úřad pro přidělování 
internetových čísel, OBSE, OECD a Světová banka;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.



PE474.017v01-00 6/7 PR\880831CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úloha technologie v našich každodenních životech se stále zvětšuje ve všech svých aspektech 
– od komunikace po finančnictví a bankovnictví, od dopravy po energetiku, od kultury a 
zábavy po zdravotnictví.

Vzhledem ke stále většímu využívání internetu a počítačových technologií představuje 
bezpečnost internetu v současné době jednu z nejvyšších politických priorit pro Evropskou 
unii i zbytek světa. Strategie Evropa 2020 zahájená v roce 2010 začlenila mezi své stěžejní 
politiky Digitální agendu EU a stanovila ambiciózní cíle pro technologický rozvoj Evropské 
unie. Stále větší využívání a šíření inovativních IKT, jako jsou rychlé a superrychlé pevné a 
mobilní internetové a celulární sítě, inteligentní sítě, ale také internetové služby, jako je 
tzv. cloud computing a internet věcí, zcela závisí na jediném jednoduchém, ale zásadním 
aspektu – bezpečnosti, odolnosti a důvěře.

V prosinci 2006 Komise přijala sdělení o Evropském programu na ochranu kritické 
infrastruktury (EPCIP). Toto sdělení stanoví celkový rámec pro činnosti na ochranu kritické 
infrastruktury na úrovni EU. O dva roky později Rada přijala směrnicí 2008/114/ES o 
určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich 
ochranu. Ve své první fázi se směrnice zaměřila na odvětví energetiky a dopravy. Zabývá se 
výhradně infrastrukturami, jejichž přerušení by mělo dopad na nejméně dva členské státy EU.

Směrnice 2008/114/ES určila odvětví IKT jako budoucí prioritní odvětví, ačkoli nebylo 
klasifikováno jako kritická infrastruktura. Nicméně Komise již od roku 2005 zdůrazňovala 
nutnost koordinovat úsilí zaměřené na budování důvěry v oblasti elektronických komunikací1. 
Za tímto účelem byla v roce 2006 přijata strategie pro bezpečnou informační společnost2, jejíž 
hlavní prvky byly schváleny v usnesení Rady 2007/068/01.

V roce 2009 Komise přijala sdělení nazvané „Ochrana Evropy před rozsáhlými počítačovými 
útoky a narušením: zvyšujeme připravenost, bezpečnost a odolnost“3. V tomto sdělení Komise 
stanovila akční plán ochrany kritické informační infrastruktury, aby tak stimulovala a 
podpořila bezpečnost kritické informační infrastruktury jak na vnitrostátní úrovni, tak na 
úrovni Unie. Tento plán vymezuje zvláštní úkoly Komise, agentury ENISA, členských států a 
odvětví. Otázkou zvyšování bezpečnosti a odolnosti infrastruktur IKT se dále intenzivněji 
zabývá Digitální agenda pro Evropu4 a související závěry Rady5, návrh směrnice o útocích 
proti informačním systémům6 a stejně tak návrh Komise týkající se nového mandátu pro 
posílenou a modernizovanou agenturu ENISA7.

V březnu 2011 Komise vydala sdělení o ochraně kritické informační infrastruktury: 
„Dosažené výsledky a další kroky: směrem ke globální kybernetické bezpečnosti“8. V tomto 

                                               
1 COM(2005)0229.
2 COM(2006)0251.
3 COM(2009)0149.
4 COM(2010)0245.
5 Závěry Rady ze dne 31. května 2010.
6 COM(2010)0517.
7 COM(2010)0521.
8 COM(2011)0163.
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dokumentu Komise vyhodnocuje výsledky provádění akčního plánu ochrany kritické 
informační infrastruktury od roku 2009 a popisuje další kroky, jež je třeba přijmout, přičemž 
klade důraz na mezinárodní spolupráci přesahující hranice EU.

Veškerý tento vývoj v rozsahu několika málo let, během nichž ještě nebylo vyčerpáno úsilí o 
posílení bezpečnosti kyberprostoru v Unii, ukazuje, že otázka bezpečnosti internetu je 
významná. Je zřejmé, že internet představuje kritickou infrastrukturu a že narušení internetu 
může vést k podstatným ztrátám a bezpečnostním rizikům, které mají dopad na velký počet 
evropských občanů a podniků. Rychlý rozvoj technologií navíc vyžaduje, aby prevence 
internetových útoků, nápravné reakce a odolnost globální sítě vycházely z komplexního, 
reakceschopného, flexibilního, inovativního a dlouhodobého rámce. Tento rámec musí 
zajišťovat účinnou interakci mezi vládami, podniky, jednotlivci a všemi dalšími 
zainteresovanými stranami. V neposlední řadě je zvýšená odolnost internetu možná pouze 
tehdy, pokud je zaveden účinný systém mezinárodní spolupráce a mezinárodních norem.


