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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας (ΠΥΖΣ) –
επιτεύγματα και επόμενα βήματα: προς την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
[2011/2284 (INI)]

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Ένα νέο Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu»1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 με τίτλο «Διοίκηση του 
διαδικτύου: τα επόμενα βήματα»2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2011 με τίτλο «Ευρωπαϊκά δίκτυα 
ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη»3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι 
ικανές να αναπτύξουν όλες τους τις δυνατότητες για να προαχθεί η οικονομία και η 
κοινωνία, μόνο εάν οι χρήστες εμπιστεύονται και θεωρούν αξιόπιστη την ασφάλεια και 
την ικανότητα αποκατάστασής τους, και εάν η νομοθεσία σε θέματα όπως το απόρρητο 
των δεδομένων και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας εφαρμόζεται αποτελεσματικά 
στον κυβερνοχώρο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη εξαιρετικά ασφαλών και ανθεκτικών δικτύων, 
υπηρεσιών και τεχνολογιών ΤΠΕ καθιστά την οικονομία της ΕΕ πιο ανταγωνιστική·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατα περιστατικά στον κυβερνοχώρο, διαταραχές και επιθέσεις 
εναντίον οργάνων της ΕΕ και υποδομών πληροφοριών των κρατών μελών που 
καταδεικνύουν την ανάγκη να θεσπιστεί ένα ισχυρό, καινοτόμο και αποτελεσματικό 
σύστημα προστασίας των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας (ΠΥΖΣ), βασισμένο 
στην πλήρη διεθνή συνεργασία·

1. χαιρετίζει την εφαρμογή από τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΠΥΖΣ, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του δικτύου προειδοποίησης σχετικά με τις 
υποδομές ζωτικής σημασίας (ΔΠΥΖΣ)·

2. επισημαίνει τις θετικές εξελίξεις από την εφαρμογή της οδηγίας 2008/114/ΕΚ4 και 
απευθύνει έκκληση να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της, ιδιαίτερα περιλαμβάνοντας 

                                               
1 ΕΕ C 81E, 15.3.2011, σ. 45.
2 ΕΕ C 236E, 12.8.2011, σ. 33.
3 P7_TA (2011)0322.
4 ΕΕ L 345, 23.12.2008, σ. 75.
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τον τομέα των ΤΠΕ και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς όπως οι χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες, η υγεία, τα συστήματα προμήθειας τροφίμων και υδροδότησης, η πυρηνική 
έρευνα και η βιομηχανία (όπου αυτοί δεν καλύπτονται από ειδικές διατάξεις)· έχει την 
άποψη ότι αυτοί οι τομείς θα πρέπει επίσης να αποτελούν μέρος της διακλαδικής 
προσέγγισης που έχει υιοθετηθεί από το ΔΠΥΖΣ (απαρτιζόμενης από συνεργασία, ένα 
σύστημα συναγερμού και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών)·

3. απευθύνει έκκληση, λαμβάνοντας υπόψη τη διασυνδεμένη και εξαιρετικά 
αλληλεξαρτώμενη, ευαίσθητη, στρατηγική και ευάλωτη φύση της ΠΥΖΣ, σε εθνικό 
επίπεδο και επίπεδο ΕΕ, για την τακτική ενημέρωση των προτύπων ελάχιστης ικανότητας 
αποκατάστασης για προστασία έναντι οποιωνδήποτε διαταραχών, περιστατικών, 
αποπειρών καταστροφής ή επιθέσεων, όπως επιθέσεις κατανεμημένης άρνησης 
υπηρεσίας·

4. συνιστά να τεθούν σε εφαρμογή σχέδια ασφάλειας λειτουργίας ή ισοδύναμα μέτρα σε 
όλες τις ζωτικής σημασίας υποδομές πληροφοριών της ΕΕ και να διοριστούν σύνδεσμοι 
ασφαλείας·

5. απευθύνει έκκληση στον ENISA να συντονίσει και να εφαρμόσει ετήσιους Μήνες 
Ευαισθητοποίησης Ασφάλειας στο Διαδίκτυο της ΕΕ, ούτως ώστε ζητήματα σχετικά με 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο να έρθουν στο επίκεντρο της προσοχής των κρατών 
μελών και των πολιτών της ΕΕ·

6. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία ζωτικής σημασίας, 
όπως συναφή σημεία επικοινωνίας και διατάξεις σχετικά με τη βοήθεια, τον περιορισμό 
και την επιδιόρθωση σε περίπτωση διαταραχών ή επιθέσεων στον κυβερνοχώρο με 
διασυνοριακή συνάφεια· σημειώνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να θέσουν σε 
εφαρμογή κατάλληλους μηχανισμούς/δομές συντονισμού σε εθνικό επίπεδο, γεγονός το 
οποίο θα βοηθούσε να διασφαλιστεί ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων 
εθνικών αρχών, και να φροντίσουν ώστε να υπάρχει συνέπεια στις δράσεις τους·

7. συνιστά στην Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικά μέτρα σχεδιασμένα για την επιβολή 
ελάχιστων προτύπων και τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών CERT·

8. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναπτυχθεί ένα Ευρωπαϊκό σύστημα 
ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης έως το 2013·

9. χαιρετίζει τις ποικίλες διαβουλεύσεις των εμπλεκόμενων φορέων για την ασφάλεια στο 
διαδίκτυο και την ΠΥΖΣ, που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της Επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής εταιρικής συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
για την ικανότητα αποκατάστασης και της Ψηφιακής Συνέλευσης 2011· προτρέπει την 
Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες, ώστε να παροτρύνει την ακαδημαϊκή 
κοινότητα και τις ενώσεις χρηστών ΤΠΕ να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο και να 
καλλιεργήσουν έναν εποικοδομητικό, πολύπλευρο διάλογο σε θέματα ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο·

10. χαιρετίζει το έργο που έχει επιτευχθεί έως τώρα από το Ευρωπαϊκό φόρουμ των κρατών 
μελών στον καθορισμό ειδικών για τον κάθε κλάδο κριτηρίων για να προσδιοριστούν οι 
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υποδομές ζωτικής σημασίας της ΕΕ, εστιάζοντας στα σταθερά και κινητά 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, και στην εξέταση των αρχών και των κατευθυντήριων γραμμών 
της ΕΕ για την ικανότητα αποκατάστασης και τη σταθερότητα του διαδικτύου, και 
προσβλέπει στη συνέχιση της καλλιέργειας συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών·

11. καλεί την Επιτροπή να εισηγηθεί, έως το τέλος του 2012, μια συνολική στρατηγική 
ασφάλειας στο διαδίκτυο για την Ένωση, βασισμένη σε σαφή ορολογία· έχει την άποψη 
ότι η στρατηγική ασφάλειας στο διαδίκτυο θα πρέπει να αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί 
ένας κυβερνοχώρος – υποστηριζόμενος από ασφαλείς και ανθεκτικές υποδομές – ο οποίος 
να συμβάλλει στην καινοτομία, την ελεύθερη ροή πληροφοριών και την ευημερία, και ο 
οποίος θα προστατεύει το απόρρητο και άλλες ατομικές ελευθερίες· υποστηρίζει ότι η 
στρατηγική θα πρέπει να παρουσιάζει αναλυτικά τις αρχές, τους στόχους, τις μεθόδους, 
τους μηχανισμούς και τις πολιτικές (τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά) που απαιτούνται, 
προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ για 
να εξασφαλιστούν ασφαλείς, συνεχείς, ισχυρές και ανθεκτικές υπηρεσίες, είτε αυτό 
αφορά υποδομές ζωτικής σημασίας είτε γενική χρήση του διαδικτύου·

12. απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να εισηγηθεί ένα πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την 
ειδοποίηση για παραβιάσεις της ασφάλειας σε τομείς ζωτικής σημασίας (τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ενέργεια, μεταφορές, 
υδροδότηση και προμήθεια τροφίμων), με σκοπό να ενημερώνονται τα κράτη μέλη και οι 
χρήστες για περιστατικά, επιθέσεις και διαταραχές στον κυβερνοχώρο·

13. επισημαίνει ότι η κυρίαρχη κινητήρια δύναμη πίσω από την ανάπτυξη και τη χρήση των 
τεχνολογιών που έχει σχεδιαστεί για να αυξηθεί η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι η 
βιομηχανία των ΤΠΕ· υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να συμπεριλαμβάνουν 
τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες 
συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου και ιδιωτικού τομέα·

14. υπενθυμίζει ότι η διεθνής συνεργασία αποτελεί το κυρίαρχο μέσο για να θεσπιστούν 
αποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· αναγνωρίζει ότι, επί του παρόντος, 
η ΕΕ δεν συμμετέχει ενεργά και σε διαρκή βάση σε διαδικασίες διεθνούς συνεργασίας και 
στον διάλογο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή 
και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να ξεκινήσει έναν 
εποικοδομητικό διάλογο με όλες τις χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, με σκοπό 
να αναπτυχθεί μια κοινή συμφωνία και πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση της 
ικανότητας αποκατάστασης του διαδικτύου και των υποδομών ζωτικής σημασίας· 
υποστηρίζει ότι, ταυτόχρονα, η ΕΕ θα πρέπει – επί μονίμου βάσεως – να 
συμπεριλαμβάνει τα θέματα της ασφάλειας του διαδικτύου στο πεδίο των εξωτερικών της 
σχέσεων, μεταξύ άλλων και όταν σχεδιάζει διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς·

15. χαιρετίζει τη σύσταση, στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ τον Νοέμβριο 2010, της Ομάδας 
εργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και το έγκλημα στον 
κυβερνοχώρο και υποστηρίζει τις προσπάθειές της να αναπτυχθεί η απαιτούμενη δέσμη 
προτύπων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διεθνής συνεργασία στην ψηφιακή ασφάλεια·

16. εισηγείται την εδραίωση δομημένου διαλόγου ανάμεσα στους νομοθέτες της ΕΕ και των 
ΗΠΑ, προκειμένου να συζητούνται θέματα σχετικά με το διαδίκτυο στο πλαίσιο της 
αναζήτησης μιας κοινής συμφωνίας, ερμηνείας και θέσεων·
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17. απευθύνει έκκληση στην ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, με βάση το έργο που έχει επιτελεστεί 
από το Ευρωπαϊκό φόρουμ των κρατών μελών, να διασφαλιστεί μια ενεργός θέση εντός 
των συναφών διεθνών φόρουμ, μεταξύ άλλων και συντονίζοντας τις θέσεις των κρατών 
μελών με σκοπό να προαχθούν οι βασικές αξίες, στόχοι και πολιτικές της ΕΕ στο πεδίο 
της ασφάλειας και της ικανότητας αποκατάστασης του διαδικτύου· σημειώνει ότι αυτά τα 
Φόρουμ περιλαμβάνουν το ΝΑΤΟ, τα Ηνωμένα Έθνη (ιδιαίτερα μέσω της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και του Φόρουμ Διακυβέρνησης του Διαδικτύου), το Σώμα του 
Διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών, την Αρχή Εκχωρημένων Αριθμών 
του Διαδικτύου, τον ΟΑΣΕ, τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.



PR\880831EL.doc 7/8 PE474.017v01-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο ρόλος της τεχνολογίας διευρύνεται ολοένα και περισσότερο σε κάθε έκφανση της 
καθημερινότητάς μας –από την επικοινωνία έως τον χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα, 
από τις μεταφορές έως την ενέργεια, από τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία έως την υγεία.

Σήμερα, με την αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και των τεχνολογιών που βασίζονται σε 
υπολογιστές, η ασφάλεια του διαδικτύου αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες πολιτικές 
προτεραιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο. Η στρατηγική Ευρώπη 
2020 της ΕΕ, που δρομολογήθηκε το 2010, περιελάμβανε το Ψηφιακό θεματολόγιο της ΕΕ 
ως εμβληματική πολιτική, θέτοντας φιλόδοξους στόχους για την τεχνολογική ανάπτυξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αυξανόμενη χρήση και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών ΤΠΕ, 
όπως γρήγορων και εξαιρετικά γρήγορων δικτύων σταθερού και κινητού διαδικτύου και 
κινητής τηλεφωνίας, έξυπνων δικτύων, αλλά και διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως του 
υπολογιστικού νέφους (Cloud computing) και του διαδικτύου των πραγμάτων, όλα 
βασίζονται σε μία απλή, αλλά ζωτικής σημασίας πτυχή –την ασφάλεια, την ικανότητα 
αποκατάστασης και την εμπιστοσύνη.

Τον Δεκέμβριο του 2006, η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση για ένα Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας (ΕΠΠΥZΣ). Αυτό ορίζει ένα 
συνολικό πλαίσιο για δραστηριότητες προστασίας ΥΖΣ σε επίπεδο ΕΕ. Δύο χρόνια αργότερα 
το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία 2008/114/ΕΚ σχετικά με τον προσδιορισμό και τον 
χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών ΥΖΣ και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης 
της προστασίας τους. Στο πρώτο στάδιο, η οδηγία εστίασε στους τομείς της ενέργειας και των 
μεταφορών. Αφορά αποκλειστικά υποδομές η διακοπή των οποίων θα επηρέαζε δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στην οδηγία 2008/114 αναγνωρίζεται ο τομέας των ΤΠΕ ως ένας τομέας μελλοντικής 
προτεραιότητας, παρότι δεν κατατασσόταν ως ΥΖΣ. Ωστόσο, από το 2005 η Επιτροπή έχει 
επισημάνει την ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης 
και της αξιοπιστίας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών1. Για τον σκοπό αυτό, 
θεσπίστηκε μια στρατηγική ασφαλούς κοινωνίας των πληροφοριών2 το 2006, τα κύρια 
στοιχεία της οποίας εγκρίθηκαν με το ψήφισμα του Συμβουλίου 2007/068/01.

Το 2009, η Επιτροπή ενέκρινε μια ανακοίνωση με τίτλο «Προστασία της Ευρώπης από 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και διαταραχές μεγάλης κλίμακας: αναβάθμιση της ετοιμότητας, 
της ασφάλειας και της ικανότητας αποκατάστασης»3. Με αυτήν την ανακοίνωση, η Επιτροπή 
έθεσε το «σχέδιο δράσης ΠΥΖΣ», θέλοντας να ενισχύσει και να υποστηρίξει την ασφάλεια 
των ΥΖΣ σε επίπεδο τόσο εθνικό όσο και Ένωσης. Το σχέδιο ορίζει τους συγκεκριμένους 
ρόλους της Επιτροπής, του ENISA, των κρατών μελών και της βιομηχανίας. Το ζήτημα της 
αύξησης της ασφάλειας και της ικανότητας αποκατάστασης των υποδομών ΤΠΕ 
αντιμετωπίστηκε περαιτέρω με αυξημένη ένταση στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη4

                                               
1 COM(2005)229
2 COM(2006)251
3 COM(2009)149
4 COM(2010)245
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και τα συναφή συμπεράσματα του Συμβουλίου1, την προτεινόμενη οδηγία για τις επιθέσεις 
εναντίον συστημάτων πληροφοριών2, καθώς και την πρόταση της Επιτροπής για μια νέα 
εντολή για έναν ενισχυμένο και εκσυγχρονισμένο ENISA3.

Τον Μάρτιο 2011, η Επιτροπή εξέδωσε μια ανακοίνωση για την ΠΥΖΣ: «Επιτεύγματα και 
επόμενα βήματα: προς την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο»4. Στο έγγραφο αυτό, η 
Επιτροπή προβαίνει σε έναν απολογισμό των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του σχεδίου 
δράσης ΠΥΖΣ από το 2009 και περιγράφει τα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν, 
εστιάζοντας σε μεγαλύτερο βαθμό στη διεθνή συνεργασία πέραν των συνόρων της ΕΕ.

Όλες αυτές οι εξελίξεις σε βάθος μερικών ετών, οι οποίες δεν εξαντλούν τις προσπάθειες να 
αυξηθεί η ασφάλεια του κυβερνοχώρου στην Ένωση, καταδεικνύουν ότι το ζήτημα της 
ασφάλειας του διαδικτύου είναι σημαντικό. Καθίσταται προφανές ότι το διαδίκτυο αποτελεί 
υποδομή ζωτικής σημασίας και ότι η διατάραξη του διαδικτύου μπορεί να οδηγήσει σε 
ουσιαστικές απώλειες και κινδύνους ασφάλειας πλήττοντας πολύ μεγάλο αριθμό ευρωπαίων 
πολιτών και επιχειρήσεων. Περαιτέρω, η γοργή ανάπτυξη της τεχνολογίας απαιτεί η πρόληψη 
των επιθέσεων στο διαδίκτυο, οι διορθωτικές αντιδράσεις και η ικανότητα αποκατάστασης 
του παγκόσμιου δικτύου να βασίζονται σε ένα περιεκτικό, ενεργό, ευέλικτο, καινοτόμο και 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό χρειάζεται να εξασφαλίζει μια αποτελεσματική 
αλληλεπίδραση μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, ατόμων και όλων των άλλων 
εμπλεκόμενων φορέων. Και τέλος, η αυξημένη ικανότητα αποκατάστασης του διαδικτύου 
είναι δυνατή μόνο όταν υφίσταται ένα αποτελεσματικό σύστημα διεθνούς συνεργασίας και 
διεθνών κανόνων.

                                               
1 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2010
2 COM(2010)517
3 COM(2010)521
4 COM(2011) 163 τελικό.


