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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur "Resultater og næste skridt: vejen 
til global internetsikkerhed"
(2011/2284(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om en ny digital dagsorden for Europa: 
2015.eu1;

– der henviser til sin beslutning af 15. juni 2010 om forvaltning af internettet: de næste 
skridt"2;

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2011 om bredbånd i Europa: investering i digitalt 
drevet vækst3;

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender(A7-0000/2012);

A. der henviser til, at informations- og kommunikationsteknologierne (ikt) kun kan yde deres 
fulde bidrag til at bringe økonomien og samfundet fremad, hvis brugerne har tillid til, at 
de er sikre og robuste, og hvis lovgivningen om spørgsmål som beskyttelse af 
personoplysninger og intellektuel ejendomsret håndhæves effektivt i cyberspace;

B. der henviser til, at udviklingen af yderst sikre og robuste ikt-netværk, -tjenester og -
teknologier gør EU's økonomi mere konkurrencedygtig;

C. der henviser til, at de seneste hændelser, der påvirker netværkssikkerheden, afbrydelser og 
angreb på EU-institutionernes og medlemsstaternes informationsinfrastruktur viser, at der 
er behov for at indføre et robust, innovativt og effektivt system for beskyttelse af kritisk 
informationsinfrastruktur, der er baseret på et omfattende internationalt samarbejde;

1. glæder sig over medlemsstaternes gennemførelse af det europæiske program for 
beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur, herunder oprettelsen af informations- og 
varslingsnetværket vedrørende kritisk infrastruktur (CIWIN);

2. bemærker den positive udvikling siden gennemførelsen af direktiv 2008/114/EF4 og 
opfordrer til, at dets anvendelsesområde udvides, navnlig ved at inddrage ikt-sektoren og 
overveje at medtage områder som finansielle tjenesteydelser, fødevare- og 
vandforsyningssystemer, nuklear forskning og den nukleare industri (når disse ikke er 
omfattet af specifikke bestemmelser); er af den opfattelse, at disse sektorer ligeledes skal 
udgøre en del af den fremgangsmåde på tværs af sektorerne, som CIWIN anvender (og 

                                               
1 EUT C 81E, 15.3.2011, s.45.
2 EUT C 236E af 12.8.2011, s. 33.
3 P7_TA(2011)0322.
4 EUT L 345 af 23.12.2008, s. 75.
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som omfatter samarbejde, et alarmsystem og udveksling af bedste praksis);

3. opfordrer til, at man i lyset af at de nationale og EU-baserede handlingsplaner for kritisk 
informationsinfrastrukturer hænger sammen indbyrdes og er yderst gensidigt afhængige, 
følsomme, strategiske og sårbare, regelmæssigt ajourfører minimumsstandarderne for 
robusthed for at beskytte mod alle afbrydelser, hændelser, ødelæggelsesforsøg eller 
angreb som f.eks. distribuerede "denial of service"-angreb;

4. anbefaler, at der indføres sikkerhedsplaner for operatørerne eller lignende foranstaltninger 
for alle kritiske EU-informationsinfrastrukturer, og at der udpeges 
sikkerhedsforbindelsesofficerer;

5. opfordrer ENISA til at koordinere og gennemføre årlige måneder for bevidsthed om 
internetsikkerhed i EU for at få medlemsstaterne og EU-borgerne til at fokusere specifikt 
på spørgsmål vedrørende internetsikkerhed;

6. opfordrer medlemsstaterne til at udforme nationale beredskabsplaner for 
internetsikkerhed, der bør omfatte nøgleelementer som relevante kontaktpunkter og 
bestemmelser om bistand, indeslutning og udbedring i tilfælde af internetafbrydelser eller 
-angreb med grænseoverskridende konsekvenser; bemærker, at medlemsstaterne også bør 
indføre hensigtsmæssige koordineringsmekanismer/-strukturer på nationalt plan, som kan 
bidrage til at sikre en bedre koordinering mellem de kompetente nationale myndigheder 
og sikre større konsekvens i deres foranstaltninger;

7. anbefaler, at Kommissionen fremsætter forslag til bindende foranstaltninger med henblik 
på at indføre minimumsstandarder og forbedre koordineringen mellem de nationale 
CERT-enheder;

8. glæder sig over Kommissionens initiativ om at udvikle et europæisk 
informationsudvekslings- og varslingssystem inden 2013;

9. glæder sig over de forskellige interessenthøringer om internetsikkerhed og 
handlingsplanen for kritisk informationsinfrastruktur, som Kommissionen har indledt, 
herunder det europæiske offentlig-private partnerskab for en robust infrastruktur og mødet 
om den digitale dagsorden i 2011; opfordrer Kommissionen til at gøre en yderligere 
indsats for at tilskynde det akademiske miljø og sammenslutninger af ikt-brugere til at 
spille en mere aktiv rolle og fremme en konstruktiv dialog mellem flere interessenter om 
spørgsmål vedrørende internetsikkerhed;

10. glæder sig over det arbejde, som det europæiske forum af medlemsstater hidtil har udført 
med at fastlægge sektorspecifikke kriterier for identifikation af kritisk EU-infrastruktur 
med fokus på fastnet- og mobilkommunikation og med at drøfte EU-principper og -
retningslinjer for et robust og stabilt internet, og ser frem til at fortsætte 
konsensusskabelsen blandt medlemsstaterne;

11. opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2012 at fremlægge en omfattende strategi 
for internetsikkerhed for Unionen, der er baseret på en klar terminologi; er af den 
opfattelse, at strategien for internetsikkerhed skal sigte mod at skabe et internet – der 
understøttes af en sikker og robust infrastruktur – der er fremmende for innovation, fri 



PR\880831DA.doc 5/7 PE474.017v01-00

DA

bevægelighed for information og fremgang, og som beskytter personoplysninger samt 
andre borgerlige frihedsrettigheder; fastholder, at strategien skal omfatte de principper, 
mål, metoder, instrumenter og politikker (både interne og eksterne), der er nødvendige for 
at strømline de enkelte landes og EU's bestræbelser på at skabe en sikker, konstant og 
robust tjeneste, både i forbindelse med kritisk infrastruktur og almindeligt internetbrug;

12. opfordrer Kommissionen til at foreslå en EU-ramme for anmeldelse af brud på 
sikkerheden inden for kritiske sektorer (informations- og kommunikationsteknologier, 
finansielle tjenesteydelser, energi, transport, vand- og fødevareforsyning) med henblik på 
at informere medlemsstater og brugere om hændelser, der påvirker netsikkerheden, samt 
om internetangreb og afbrydelser;

13. påpeger, at den primære drivkraft bag udviklingen og brugen af teknologier til forbedring 
af internetsikkerheden er ikt-industrien; erindrer om, at EU's politikker skal omfatte de 
nødvendige incitamenter til at udnytte potentialet inden for erhvervslivet og i offentlig-
private partnerskaber fuldt ud;

14. erindrer om, at internationalt samarbejde er det centrale instrument for indførelsen af 
effektive foranstaltninger for internetsikkerhed; erkender, at EU i øjeblikket ikke løbende 
er aktivt involveret i internationale samarbejdsprocesser og dialoger vedrørende 
internetsikkerhed; opfordrer Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at 
indlede en konstruktiv dialog med alle ligesindede lande med henblik på at nå frem til en 
fælles forståelse og politikker med henblik på at gøre internettet og den kritiske 
infrastruktur mere robust; fastholder, at EU samtidig – og løbende – bør inddrage 
spørgsmålet om internetsikkerhed i sine forbindelser med tredjelande, bl.a. i forbindelse 
med udformning af forskellige finansieringsinstrumenter;

15. glæder sig over, at man på topmødet mellem EU og USA i november 2010 oprettede EU-
USA-arbejdsgruppen om internetsikkerhed og internetkriminalitet og støtter dens 
bestræbelser på at udvikle det nødvendige sæt af standarder med henblik på at fremme det 
internationale samarbejde om digital sikkerhed;

16. foreslår, at der etableres en struktureret dialog mellem lovgiverne i EU og USA, hvor man 
kan drøfte internetrelaterede spørgsmål som led i bestræbelserne på at nå frem til en fælles 
forståelse, en fælles tolkning og en fælles holdning;

17. opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til på grundlag af det 
arbejde, som det europæiske forum af medlemsstater har udført, at sørge for, at EU 
indtager en aktiv position i de relevante internationale fora, bl.a. ved at koordinere 
medlemsstaternes synspunkter med henblik på at fremme EU's kerneværdier, mål og 
politikker vedrørende internetsikkerhed og robusthed; bemærker, at sådanne fora omfatter 
NATO, FN (navnlig gennem Den Internationale Telekommunikationsunion og Internet 
Governance Forum), Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Internet 
Assigned Numbers Authority, OSCE, OECD og Verdensbanken;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Teknologien spiller en stadig større rolle i vores hverdag i alle dens aspekter – fra 
kommunikation til finansiering og bankvæsen, fra transport til energi, fra kultur og 
underholdning til sundhed.

Med den stigende brug af internettet og computerbaserede teknologier i dag er 
internetsikkerhed en at de vigtigste politiske prioriteringer for EU og resten af verden. EU 
2020-strategien, som blev lanceret i 2010, omfattede EU's digitale dagsorden som et politisk 
flagskib med ambitiøse mål for den teknologiske udvikling af EU. Den stadig større brug og 
indførelse af innovative ikt-teknologier, såsom hurtige og ultrahurtige faste og mobile 
internet- og mobilnetværk, intelligente net, men også internettjenester som it-tjenester i skyen 
og tingenes internet, er alle baseret på et enkelt, men centralt aspekt – sikkerhed, robusthed og 
tillid.

I december 2006 vedtog Kommissionen meddelelsen om et europæisk program for 
beskyttelse af kritisk infrastruktur (EPCIP). Heri opstiller man en overordnet ramme for
beskyttelse af kritisk infrastruktur i EU. To år senere vedtog Rådet direktiv 2008/114/EF om 
indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at 
forbedre beskyttelsen heraf. I første omgang fokuserede man i direktivet på energi- og 
transportsektorerne. Det drejer sig udelukkende om infrastrukturer, hvor to eller flere 
medlemsstater ville blive påvirket, hvis de blev afbrudt.

I direktiv 2008/114 identificerede man ikt-sektoren som en prioriteret sektor for fremtiden,
selv om den ikke blev klassificeret som en kritisk infrastruktur. Men siden 2005 har 
Kommissionen ikke desto mindre fremhævet behovet for at koordinere indsatsen for at skabe 
tillid til elektroniske kommunikationsmidler1. For at opnå dette vedtog man i 2006 en strategi 
for et sikkert informationssamfund2, hvis hovedelementer fik støtte i Rådets resolution 
2007/068/01.

I 2009 vedtog Kommissionen en meddelelse om "beskyttelse mod storstilede cyberangreb og 
sammenbrud: øget beredskab, sikkerhed og robusthed"3. Med denne meddelelse indførte 
Kommissionen handlingsplanen for kritisk informationsinfrastruktur med henblik på at 
stimulere og understøtte sikkerheden på de kritiske informationsnetværk på både nationalt 
plan og EU-plan. I planen definerer man den specifikke rollefordeling mellem Kommissionen, 
ENISA, medlemsstaterne og branchen. Spørgsmålet om forbedring af ikt-infrastrukturernes 
sikkerhed og robusthed blev taget op med endnu større intensitet i den digitale dagsorden for 
Europa4 og Rådets tilhørende konklusioner5, forslaget til direktiv om angreb på 
informationssystemer6 og Kommissionens forslag om et nyt mandat for et styrket og 
moderniseret ENISA7.

                                               
1 KOM(2005)0229.
2 KOM(2006)0251.
3 KOM(2009)0149
4 KOM(2010)0245.
5 Rådets konklusioner af 31. maj 2010.
6 KOM(2010)0517.
7 KOM(2010)0521.
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I marts 2011 udsendte Kommissionen en meddelelse om handlingsplanen for kritisk 
infrastruktur: "Resultater og næste skridt: vejen til global internetsikkerhed"1. I dette 
dokument gør Kommissionen status over resultaterne af gennemførelsen af handlingsplanen 
for kritisk infrastruktur fra 2009 og beskriver de kommende skridt og styrker samtidig sit 
fokus på det internationale samarbejde ud over EU's grænser.

Hele denne udvikling inden for ganske få år, som endda ikke er udtryk for alle bestræbelserne 
for at øge internetsikkerheden i Unionen, er bevis på, at spørgsmålet om internetsikkerhed er 
relevant. Det bliver tydeligt, at internettet er en kritisk infrastruktur, og at afbrydelser af 
internettet kan føre til betydelige tab og sikkerhedsrisici, som kan påvirke et meget stort antal 
europæiske borgere og virksomheder. Desuden kræver den hastige teknologiske udvikling, at 
forebyggelse af internetangreb, afhjælpeforanstaltningerne og det globale nets robusthed 
baseres på en omfattende, følsom, fleksibel, innovativ og langsigtet ramme. Denne ramme 
skal sikre et effektivt samspil mellem regeringer, virksomheder, privatpersoner og alle andre 
interessenter. Sidst, men ikke mindst er det kun muligt at opnå større robusthed på internettet, 
når der er indført et effektivt system for internationalt samarbejde og internationale 
standarder.

                                               
1 KOM(2011)0163.


