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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de bescherming van kritieke informatie-infrastructuur - bereikte resultaten en 
volgende stappen: naar mondiale cyberveiligheid
(2011/2284(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resolutie van 5 mei 2010 getiteld “Een nieuwe digitale agenda voor Europa: 
2015.eu”1,

– gezien zijn resolutie van 15 juni 2010 getiteld “Internetgovernance: de volgende 
stappen”2,

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2011 met als titel: "Breedband in Europa: investeren in 
digitale groei"3,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0000/2012),

A. overwegende dat de informatie en communicatietechnologieën (ICT) slechts hun volle
potentieel voor de vooruitgang van de economie en de maatschappij kunnen ontwikkelen 
als de gebruikers kunnen vertrouwen op de veiligheid en de veerkracht ervan en als 
wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en intellectuele-
eigendomsrechten doeltreffend in cyberspace worden opgelegd;

B. overwegende dat de ontwikkeling van uiterst veilige en veerkrachtige ICT-netwerken, -
diensten en -technologieën bijdraagt tot een sterker concurrentievermogen van de EU-
economie;

C. overwegende dat recente cyberaanvallen, -verstoringen en -aanslagen tegen de EU-
instellingen en de informatie-infrastructuur van de lidstaten aantonen dat een stevig, 
vernieuwend en doeltreffend systeem moet worden vastgelegd voor de bescherming van 
kritieke informatie-infrastructuur, gebaseerd op een volledige internationale 
samenwerking;

1. is ingenomen met de uitvoering door de lidstaten van het Europees programma voor de 
bescherming van kritieke informatie-infrastructuur, waaronder de oprichting van het 
Waarschuwingsnetwerk betreffende kritieke infrastructuur;

2. merkt de positieve ontwikkelingen op sedert de uitvoering van Richtlijn 2008/114/EG4, en 
verzoekt dat de reikwijdte ervan wordt uitgebreid, met name door de ICT-sector erin op te 
nemen en domeinen in aanmerking te nemen zoals financiële diensten, gezondheid, 

                                               
1 PB C 81E van 15.3.2011, blz. 45.
2 OJ C 236E, 12.8.2011, p. 33.
3 P7_TA(2011)0322.
4 PB L 345 van 23.12.2008, blz. 75.
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voedsel- en watertoevoersystemen, nucleair onderzoek en industrie (wanneer die niet 
worden behandeld door specifieke bepalingen); is van mening dat deze sectoren ook een 
onderdeel moeten uitmaken van de intersectorale aanpak die wordt aangenomen door het 
Waarschuwingsnetwerk betreffende kritieke infrastructuur (en dat bestaat uit 
samenwerking, een waarschuwingssysteem en de uitwisseling van de beste praktijken);

3. verzoekt door de onderling verbonden en sterk van elkaar afhankelijke, gevoelige, 
strategische en kwetsbare aard van de bescherming van kritieke informatie-infrastructuur 
op nationaal niveau en dat van de EU, dat de minimumnormen voor veerkracht regelmatig 
worden bijgewerkt, om bescherming te kunnen bieden tegen verstoringen, aanvallen, 
vernietigingspogingen of aanslagen, zoals een verspreide verstoring van diensten, van 
welke aard dan ook;

4. beveelt aan dat de veiligheidsplannen van de operator of gelijkwaardige maatregelen 
worden ingevoerd voor alle kritieke informatie-infrastructuur van de EU en dat er 
veiligheidscoördinatoren worden aangesteld;

5. spoort ENISA aan om de jaarlijkse maanden van het veiligheidsbesef rond internet van de 
EU te coördineren en uit te voeren, zodat de lidstaten en de burgers van de EU speciaal 
worden gewezen op de kwesties inzake cyberveiligheid;

6. verzoekt de lidstaten om nationale noodplannen inzake cyberveiligheid op te stellen, die 
belangrijke elementen moeten inhouden zoals relevante contactpunten en bepalingen rond 
bijstand, insluiting en herstel bij cyberverstoringen of -aanvallen met grensoverschrijdend 
belang; merkt op dat de lidstaten ook op nationaal vlak gepaste coördinatiemechanismen 
en -structuren moeten vastleggen die moeten zorgen voor een betere coördinatie tussen 
bevoegde nationale autoriteiten en voor een grotere coherentie van hun acties;

7. beveelt aan dat de Commissie bindende maatregelen voorstelt die erop gericht zijn om 
minimumnormen op te leggen en de coördinatie tussen de nationale commissies voor 
energie, onderzoek en technologie te verbeteren;

8. is ingenomen met het initiatief van de Commissie voor de ontwikkeling van een Europees 
stelsel voor informatiedeling en alarm tegen 2013;

9. is ingenomen met het feit dat de Commissie de verscheidene belanghebbenden inzake 
internetveiligheid en bescherming van kritieke informatie-infrastructuur heeft 
geraadpleegd, zoals in het Europees publiek-privaat partnerschap voor veerkracht en de 
Digitale Vergadering 2011; moedigt de Commissie aan om haar inspanningen voort te 
zetten om de academische wereld en ICT-gebruikersorganisaties aan te moedigen om een 
actievere rol te spelen en om een constructieve dialoog met de verschillende 
belanghebbenden over cyberveiligheidskwesties te bevorderen;

10. is ingenomen met het werk dat tot nu toe is verricht door het Europees forum van lidstaten 
bij de bepaling van sectorspecifieke criteria voor het identificeren van de kritieke EU-
infrastructuur, met een nadruk op vaste en mobiele communicatiemiddelen, en bij de 
bespreking van de beginselen en richtsnoeren van de EU betreffende de veerkracht en de 
stabiliteit van internet, en kijkt ernaar uit om eensluidendheid te blijven bevorderen bij de 
lidstaten;
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11. verzoekt de Commissie om tegen eind 2012 een uitgebreide internetveiligheidsstrategie 
voor de Unie voor te stellen, gebaseerd op duidelijke terminologie; is van mening dat de 
internetveiligheidsstrategie erop gericht moet zijn om op basis van een veilige en 
veerkrachtige infrastructuur een cyberspace tot stand te brengen die leidt tot innovatie, vrij 
verkeer van informatie en welvaart en de privacy en andere burgerlijke vrijheden 
beschermt; blijft bij het standpunt dat de strategie in detail de beginselen, doelstellingen, 
methoden, instrumenten en het beleid (zowel intern als extern) moet bepalen die nodig 
zijn om de inspanningen op nationaal vlak en op vlak van de EU te stroomlijnen die 
moeten zorgen voor een veilige, duurzame, stevige en veerkrachtige dienstverlening, 
zowel in verband met de kritieke infrastructuur als voor het algemeen gebruik van 
internet;

12. verzoekt de Commissie om een Europees kader voor te stellen dat ervoor zorgt dat 
veiligheidsinbreuken in kritieke sectoren (informatie- en communicatietechnologieën, 
financiële diensten, energie, vervoer, water- en voedselvoorziening) kunnen worden 
gemeld, zodat de lidstaten en gebruikers kunnen worden geïnformeerd over 
cyberaanvallen, -aanslagen en –verstoringen;

13. wijst erop dat de voornaamste drijvende kracht achter de ontwikkeling en het gebruik van 
technologieën die de internetveiligheid moet verhogen, de ICT-industrie is; herinnert 
eraan dat het beleid van de EU de nodige stimulansen moet bevatten om het potentieel van 
bedrijven en publiek-private partnerschappen ten volle aan te wenden;

14. herinnert eraan dat internationale samenwerking een kerninstrument is voor de invoering 
van doeltreffende maatregelen inzake cyberveiligheid; erkent dat de EU nu niet permanent 
actief betrokken is bij internationale samenwerkingsprocessen en -gesprekken in verband 
met cyberveiligheid; verzoekt de Commissie en de Europese dienst voor extern optreden 
om een constructieve dialoog op te starten met gelijkgestemde landen om een 
gemeenschappelijk standpunt en beleid te ontwikkelen dat de veerkracht van het internet 
en de kritieke infrastructuur moet verhogen; blijft tegelijk bij het standpunt dat de EU 
internetveiligheidskwesties permanent moet opnemen in de reikwijdte van haar externe 
relaties, onder andere bij het ontwerpen van verschillende financiële instrumenten;

15. is ingenomen met de oprichting van de EU-VS-Werkgroep over cyberveiligheid en 
cybercriminaliteit tijdens de EU-VS-top van november 2010 en steunt de inspanningen 
om de nodige reeks van normen te ontwikkelen die internationale samenwerking inzake 
digitale veiligheid moet bevorderen;

16. stelt de vaststelling van een gestructureerde dialoog tussen wetgevers van de EU en de VS 
voor om internetgerelateerde kwesties te bespreken als onderdeel van een zoektocht naar 
gemeenschappelijk begrip, interpretatie en standpunten;

17. dringt er bij de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie op aan om op 
basis van het werk van het Europees forum van lidstaten een actief standpunt in te nemen 
binnen de relevante internationale fora, onder meer door de standpunten van de lidstaten 
te coördineren met het oog op de bevordering van de kernwaarden, doelstellingen en 
beleid van de EU inzake internetveiligheid en veerkracht; merkt op dat tot deze fora 
instellingen behoren zoals de NAVO, de VN (in het bijzonder via de Internationale 
Telecommunicatie-unie en het forum voor internetgovernance), de Internet Corporation 
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for Assigned Names and Numbers, de Internet Assigned Numbers Authority, de OVSE, 
de OESO en de Wereldbank;

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Technologie heeft een steeds grotere rol in ons dagelijkse leven gekregen, in al zijn aspecten, 
gaande van communicatie tot financiën en bankzaken, van vervoer tot energie, van cultuur en 
vermaak tot gezondheid.

Momenteel is de veiligheid van het internet een van de belangrijkste politieke prioriteiten van 
de EU en de rest van de wereld door het groeiende gebruik van het internet en 
computergebaseerde technologieën. De EU 2020-strategie die in 2010 werd opgestart, 
omvatte de Digitale agenda voor Europa als belangrijkste beleid waarin ambitieuze 
doelstellingen werden vastgelegd voor de technologische ontwikkeling van de EU. Het 
stijgende gebruik en de ontplooiing van vernieuwende ICT-technologieën, zoals snelle en 
ultrasnelle vaste en mobiele internet- en telefonienetwerken, intelligente netwerken, maar ook 
internetdiensten zoals cloud computing en Het internet van dingen, berusten allemaal op een 
eenvoudig, maar essentieel aspect: veiligheid, veerkracht en vertrouwen.

In december 2006 nam de Commissie de mededeling aan over een Europees programma voor 
de bescherming van kritieke infrastructuur. Het stelde een algemeen kader voor activiteiten 
vast inzake bescherming van kritieke infrastructuur op Europees niveau. Twee jaar later nam 
de Raad Richtlijn 2008/114/EG aan inzake de identificatie van Europese kritieke 
infrastructuren, de aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de 
beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren. In 
een eerste fase richtte de Richtlijn zich op de energie- en vervoerssectoren. Het behandelt 
uitsluitend de infrastructuur die bij verstoring ervan twee of meerdere lidstaten van de EU 
zouden treffen.

Richtlijn 2008/114 legde de ICT-sector vast als de sector waaraan in de toekomst voorrang 
zou worden verleend, al was die niet ingedeeld als kritieke infrastructuur. Niettemin heeft de 
Commissie sinds 2005 de noodzaak benadrukt om inspanningen te coördineren om het 
vertrouwen in elektronische communicatie te vergroten.1. Hiervoor werd in 2006 een strategie 
voor een veilige informatiemaatschappij2 aangenomen, waarvan de belangrijkste elementen 
werden bekrachtigd in de resolutie van de Raad 2007/068/01.In 2009 keurde de Commissie 
een mededeling goed met als titel “Europa beschermen tegen grootschalige cyberaanvallen en 
verstoringen: verbeteren van de paraatheid, beveiliging en veerkracht"3. Met deze mededeling 
legde de Commissie het actieplan voor de bescherming van kritieke informatie-infrastructuur 
vast, dat tot doel had om de veiligheid van de kritieke informatie-infrastructuur zowel op het 
nationaal niveau als op niveau van de Unie te ondersteunen. Het plan bepaalt de specifieke rol 
van de Commissie, ENISA, de lidstaten en de industrie. Er werd nog dieper ingegaan op de 
kwestie van het vergroten van de veiligheid en de veerkracht van ICT-infrastructuur in de 
Digitale agenda voor Europa4 en de betreffende conclusies van de Raad5, de voorgestelde 
Richtlijn inzake aanvallen op informatiesystemen6, evenals het voorstel van de Commissie 

                                               
1 COM(2005) 229.
2 COM(2006) 251.
3 COM(2009) 149.
4 COM(2010) 245.
5 Conclusies van de Raad van 31 mei 2010.
6 COM(2010) 517.
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voor een nieuw mandaat voor een versterkt en gemoderniseerd ENISA1.In maart 2011 
publiceerde de Commissie een mededeling inzake de bescherming van kritieke informatie-
infrastructuur: "Bereikte resultaten en volgende stappen: naar een cyberveiligheid in de 
wereld2. In dat document maakt de Commissie een inventaris op van de resultaten van de 
invoering van het actieplan voor de bescherming van kritieke informatie-infrastructuur vanaf 
2009 en beschrijft het de volgende stappen die moeten worden genomen, met een grotere 
nadruk op de internationale samenwerking buiten de grenzen van de EU.

Al deze ontwikkelingen in slechts enkele jaren tijd putten de inspanningen om de veiligheid 
van cyberspace in de Unie te verhogen niet uit en tonen aan dat de kwestie van 
internetveiligheid belangrijk is. Het is duidelijk geworden dat het internet een kritieke 
infrastructuur is en dat de verstoring van het internet zou kunnen leiden tot aanzienlijke 
verliezen en veiligheidsrisico's die een zeer groot aantal Europese burgers en bedrijven zou 
treffen. Bovendien vereist de snelle ontwikkeling van de technologie dat de preventie van 
internetaanvallen, herstellende reacties en de veerkracht van het globale net gebaseerd moet 
zijn op een veelomvattend, reactief, soepel en innovatief langetermijnkader. Dit kader moet 
een doeltreffende interactie waarborgen tussen regeringen, bedrijven, individuen en alle 
andere belanghebbenden. Tot slot is een verhoogde veerkracht van het internet enkel mogelijk 
wanneer een doeltreffend systeem van internationale samenwerking en internationale normen 
wordt ingesteld.

                                               
1 COM(2010) 521.
2 COM(2011) 163 def.


