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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzību „Sasniegumi un turpmākie 
pasākumi — virzība uz globālu kiberdrošību”
(2011/2284(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2010. gada 5. maija rezolūciju „Jauna Eiropas digitālā programma —
2015.eu”1,

– ņemot vērā 2010. gada 15. jūnija rezolūciju „Interneta pārvaldība — turpmākie 
pasākumi”2,,

– ņemot vērā 2011. gada 6. jūlija rezolūciju „Platjosla Eiropā — ieguldījums digitāli virzītā 
izsaugsmē”3,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

A. tā kā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) var nodrošināt pilnvērtīgu 
ieguldījumu ekonomikas un sabiedrības attīstībā tikai tad, ja lietotāji tām uzticas un ir 
pārliecināti par to drošību un elastīgumu un ja kibertelpā efektīvi īsteno tiesību aktus datu 
konfidencialitātes un intelektuālā īpašuma jomā;

B. tā kā ļoti drošu un elastīgu IKT tīklu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrāde uzlabo ES 
ekonomikas konkurētspēju;

C. tā kā nesen notikušie kiberincidenti, infrastruktūru darbības pārrāvumi un uzbrukumi ES 
iestāžu un dalībvalstu informācijas infrastruktūrai apliecina vajadzību radīt stabilu, 
inovatīvu un efektīvu informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzības sistēmu (CIIP), 
kas balstītos uz visaptverošu starptautisko sadarbību,

1. atzinīgi vērtē faktu, ka dalībvalstis īsteno Eiropas programmu CIIP jomā, tostarp 
izveidojot Kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīklu (CIWIN);

2. atzīmē pozitīvās pārmaiņas, kas ir notikušas kopš Direktīvas 2008/114/EK4 īstenošanas, 
un aicina paplašināt tās darbības jomu, jo īpaši iekļaujot IKT nozari un ņemot vērā tādas 
jomas kā finanšu pakalpojumus, veselības aprūpi, pārtikas un ūdens piegādes sistēmas, 
kodolpētniecību un rūpniecību (ja uz tām neattiecas īpaši noteikumi); uzskata, ka šīm 
nozarēm arī būtu jāietilpst CIWIN īstenotajā starpnozaru pieejā (ko veido sadarbība, 
brīdināšanas sistēma un apmaiņa ar paraugpraksi);

                                               
1 OV C 81E, 15.3.2011., 45. lpp.
2 OV C 236E, 12.8.2011., 33. lpp.
3 P7_TA(2011)0322.
4 OV L 345, 23.12.2008., 75. lpp.
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3. ņemot vērā savstarpēji savienotās un ļoti saistītās, jutīgās, stratēģiskās un neaizsargātās ES 
un dalībvalstu CIIP, aicina regulāri atjaunināt obligātos elastīguma standartus, lai 
nodrošinātu aizsardzību pret infrastruktūru darbības pārrāvumiem, incidentiem, 
iznīcināšanas mēģinājumiem vai uzbrukumiem, piemēram, izkliedējot pakalpojuma 
atteikumu;

4. iesaka ieviest apsaimniekotāju drošības plānus vai veikt līdzvērtīgus pasākumus attiecībā 
uz visām ES informācijas kritiskajām infrastruktūrām un iecelt sadarbības koordinatorus 
drošības jomā;

5. mudina Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) koordinēt un īstenot ES 
informācijas mēnešus par drošību internetā, lai jautājumi saistībā ar kiberdrošību nokļūtu 
īpašā dalībvalstu un ES iedzīvotāju uzmanības lokā;

6. aicina dalībvalstis izstrādāt valsts ārkārtas rīcības plānus kiberdrošības jomā, kuros būtu 
jāiekļauj tādi svarīgi elementi kā atbilstīgi kontaktpunkti un noteikumi par palīdzību, 
ierobežošanu un novēršanu infrastruktūru darbības pārrāvumu vai starptautiska mēroga 
uzbrukumu gadījumā; atzīmē, ka dalībvalstīm būtu jāievieš arī atbilstīgi koordinēšanas 
mehānismi/struktūras valsts līmenī, kas palīdzētu nodrošināt labāku koordināciju 
kompetento valsts iestāžu vidū un nodrošinātu to darbības lielāku saskaņotību;

7. iesaka Komisijai ierosināt saistošus pasākumus, kas izstrādāti nolūkā piemērot obligātos 
standartus un uzlabot koordināciju valstu Datorapdraudējumu reaģēšanas vienības (CERT) 
vidū;

8. atbalsta Komisijas iniciatīvu laikā līdz 2013. gadam izveidot Eiropas Informācijas 
apmaiņas un brīdināšanas sistēmu;

9. atbalsta Komisijas ierosinātās dažādu ieinteresēto personu konsultācijas par drošību 
internetā un CIIP, tostarp Eiropas publiskā un privātā sektora partnerību infrastruktūru 
elastīguma jautājumos un 2011. gada Digitālo asambleju; mudina Komisiju turpināt 
darbu, lai veicinātu akadēmisko aprindu un IKT lietotāju apvienību aktīvāku iesaistīšanos, 
un stimulēt konstruktīvu dažādu ieinteresēto personu dialogu par kiberdrošības 
jautājumiem;

10. atzinīgi vērtē līdz šim paveikto Dalībvalstu Eiropas foruma darbu saistībā ar nozarei 
specifisku kritēriju noteikšanu ES kritisko infrastruktūru identificēšanai, īpašu uzmanību 
pievēršot fiksētajiem un mobilajiem sakariem, un saistībā ar Eiropas principu un vadlīniju 
apspriešanu attiecībā uz interneta stabilitāti un elastīgumu, un cer, ka turpināsies darbs, lai 
panāku vienprātību dalībvalstu vidū;

11. aicina Komisiju līdz 2012. gada beigām ierosināt visaptverošu Savienības stratēģiju 
drošībai internetā, kas būtu balstīta uz skaidru terminoloģiju; uzskata, ka stratēģijas par 
drošību internetā mērķim ir jābūt tādas kibertelpas radīšanai, kas balstītos uz drošu un 
elastīgu infrastruktūru un radītu labvēlīgus apstākļus inovācijām, brīvai informācijas 
plūsmai un labklājībai, kā arī aizsargātu konfidencialitāti un citas pilsoņu brīvības; 
uzskata, ka stratēģijā būtu detalizēti jāizklāsta principi, mērķi, metodes, instrumenti un 
politikas (gan iekšējās, gan ārējās), kas ir vajadzīgas, lai racionalizētu valstu un ES 
centienus garantēt drošu, nepārtrauktu, stabilu un elastīgu pakalpojumu — gan saistībā ar 



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

LV

kritisko infrastruktūru, gan ar vispārēju interneta izmantojumu;

12. aicina Komisiju ierosināt ES regulējumu ziņošanai par drošības pārkāpumiem kritiskajās 
nozarēs (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, finanšu pakalpojumi, enerģētika, 
transports, pārtikas un ūdens piegāde), lai informētu dalībvalstis un lietotājus par 
kiberinicdentiem, kiberuzbrukumiem un infrastruktūru darbības pārrāvumiem;

13. norāda, ka galvenais virzītājspēks tādu tehnoloģiju izstrādei un izmantošanai, kas ir 
paredzētas drošības palielināšanai internetā, ir IKT nozare; atgādina, ka ES politikas 
jomās ir jāiekļauj vajadzīgie stimuli, lai vispusīgi izmantotu uzņēmumu un publiskā un 
privātā sektora partnerību sniegtās iespējas;

14. atgādina, ka starptautiskā sadarbība ir svarīgākais instruments efektīvu kiberdrošības 
pasākumu īstenošanai; atzīst, ka pašlaik ES nav pastāvīgi iesaistīta ar kiberdrošību 
saistītos starptautiskās sadarbības procesos un dialogos; aicina Komisiju un Eiropas 
Ārējās darbības dienestu sākt konstruktīvu dialogu ar visām valstīm, kuras pārstāv līdzīgu 
viedokli, nolūkā radīt kopīgu izpratni un politiku ar mērķi nodrošināt lielāku interneta un 
kritiskās infrastruktūras elastīgumu; uzskata, ka tajā pašā laikā ES ārējo attiecību jomā 
būtu pastāvīgi jāiekļauj ar drošību internetā saistītie jautājumi, inter alia izstrādājot 
dažādus finansēšanas instrumentus;

15. atzinīgi vērtē 2010. gada novembra ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmē izveidoto ES 
un ASV darba grupu kiberdrošības un kibernoziedzības jomā un atbalsta tās centienus 
izstrādāt vajadzīgo standartu kopu, lai veicinātu starptautisko sadarbību digitālās drošības 
jomā;

16. iesaka izveidot strukturētu dialogu starp ES un ASV likumdevējām iestādēm, lai 
apspriestu ar internetu saistītus jautājumus kā daļu no centieniem panākt kopīgu izpratni, 
interpretāciju un nostājas;

17. mudina Eiropas Ārējās darbības dienestu un Komisiju, balstoties uz Dalībvalstu Eiropas 
foruma paveikto darbu, nodrošināt aktīvu nostāju atbilstīgajos starptautiskajos forumos, 
cita starpā saskaņojot dalībvalstu nostājas, lai veicinātu ES pamatvērtību, mērķu un 
politikas īstenošanu jomā, kas saistīta ar drošību internetā un interneta elastīgumu; norāda, 
ka šādi forumi ir NATO, ANO (jo īpaši ar Starptautiskās Elektrosakaru savienības un 
Interneta pārvaldības foruma starpniecību), Piešķirto nosaukumu un numuru Interneta 
korporācija, Internet numurpiešķires institūcija, EDSO (Eiropas Drošības un sadarbības 
institūcija), ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) un Pasaules 
Banka;

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Tehnoloģijas nozīme visos tās aspektos mūsu ikdienas dzīvē aizvien vairāk palielinās — sākot 
no komunikācijām līdz finansēm un banku lietām, no transporta līdz enerģētikai, no kultūras 
un izklaides līdz veselības aprūpei.

Tā kā interneta un datortehnoloģiju izmantošana mūsdienās kļūst aizvien izplatītāka, drošība 
internetā ir viena no svarīgākajām Eiropas Savienības un pārējās pasaules politiskajām 
prioritātēm. Stratēģija „ES 2020”, kuru sāka īstenot 2010. gadā, kā svarīgu politikas 
instrumentu ietver Eiropas Savienības Digitalizācijas programmu, nosakot vērienīgus mērķus 
Eiropas Savienības tehnoloģiskās attīstības jomā. Aizvien plašāks inovatīvu IKT tehnoloģiju, 
piemēram, ātra un īpaši ātra fiksētā un mobilā interneta, šūnu tīklu, viedtīklu un arī interneta 
pakalpojumu, piemēram, mākoņdatošanas un lietiskā interneta, izmantojums ir atkarīgs no 
vienkārša, bet būtiska aspekta, proti, drošības, elastīguma un uzticības.

2006. gada decembrī Komisija pieņēma paziņojumu par Eiropas programmu kritiskās 
infrastruktūras aizsardzībai (EPKIA). Tajā ir noteikts vispārējs regulējums kritiskās 
infrastruktūras aizsardzības pasākumiem ES līmenī. Pēc diviem gadiem Padome pieņēma 
Direktīvu 2008/114/EK par to, lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras un 
novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību. Pirmajā posmā Direktīva bija vērsta uz 
enerģētikas un transporta nozarēm. Tā attiecas tikai uz infrastruktūrām, kuru darbības 
pārrāvums skartu divas vai vairākas ES dalībvalstis.

Direktīvā 2008/114 par turpmāko prioritāro nozari noteica IKT, lai gan šo jomu nedefinēja kā 
kritisku infrastruktūru. Tomēr kopš 2005. gada Komisija ir uzsvērusi vajadzību saskaņot 
centienus uzticības un paļāvības vairošanai elektronisko sakaru jomā1. Šajā nolūkā 2006. gadā 
tika pieņemta „Drošas informācijas sabiedrības stratēģija”2, un tās svarīgākos elementus 
apstiprināja Padomes Rezolūcijā 2007/068/01.

2009. gadā Komisija pieņēma paziņojumu „Eiropas aizsardzība pret liela mēroga 
kiberuzbrukumiem un infrastruktūru darbības pārrāvumiem — gatavības, drošības un 
elastīguma uzlabošana”3. Pieņemot šo paziņojumu, Komisija noteica „CIIP rīcības plānu”, 
kura mērķis ir veicināt un atbalstīt informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzību gan 
dalībvalstu, gan Savienības līmenī. Plānā ir noteikta konkrēta Komisijas, ENISA, dalībvalstu 
un nozares kompetence. Jautājumu par IKT drošības un elastīguma palielināšanu plašāk un 
intensīvāk risināja Eiropas Digitalizācijas programmā4 un ar to saistītajos Padomes 
secinājumos5, ierosinātajā direktīvā par uzbrukumiem informācijas sistēmām6, kā arī 
Komisijas priekšlikumā par jaunām pilnvarām nostiprinātai un modernizētai ENISA7.

2011. gada martā Komisija publicēja paziņojumu par CIIP „Sasniegumi un turpmākie 

                                               
1 COM(2005) 229.
2 COM(2006) 251.
3 COM(2009) 149.
4 COM(2010) 245.
5 Padomes 2010. gada 31. maija secinâjumi.
6 COM(2010) 517.
7 COM(2010) 521.
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pasākumi — virzība uz globālu kiberdrošību” 1. Šajā dokumentā Komisija novērtē CIIP
rīcības plāna īstenošanas rezultātus laikā kopš 2009. gada un apraksta nākamos veicamos 
pasākumus, pievēršot lielāku uzmanību starptautiskajai sadarbībai ārpus ES robežām.

Šie dažu gadu laikā īstenotie pasākumi, ar kuriem darbs nolūkā palielināt kiberdrošību 
Savienībā nebeidzas, apliecina, ka interneta drošība ir būtisks jautājums. Internets 
nenoliedzami ir kritiska infrastruktūra, un tā darbības pārrāvumi varētu radīt būtiskus 
zaudējumus un drošības apdraudējumu, ietekmējot daudzus Eiropas iedzīvotājus un 
uzņēmumus. Turklāt straujā tehnoloģiju attīstība nosaka, ka uzbrukumu novēršana interneta 
vidē, problēmu risināšanas pasākumi un globālā tīkla elastīgums būtu jābalsta visaptverošā, 
reaģēt spējīgā, elastīgā, inovatīvā un ilgtermiņa regulējumā. Šim regulējumam ir jānodrošina 
efektīva mijiedarbība starp valdībām, uzņēmumiem, fiziskām personām un citām 
ieinteresētajām grupām. Visbeidzot, lielāks interneta elastīgums ir iespējams tikai tad, ja 
pastāv efektīva starptautiskās sadarbības un starptautisko normu sistēma.

                                               
1 COM(2011) 163 galîgâ redakcija.


