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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej – „Osiągnięcia i dalsze 
działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni”
(2011/2284(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2010 r. zatytułowaną „Nowa agenda cyfrowa 
dla Europy: 2015.eu”1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 czerwca 2010 r. zatytułowaną „Zarządzanie 
Internetem: kolejne działania”2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2011 r. zatytułowaną „Internet 
szerokopasmowy w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju opartego na technologiach 
szerokopasmowych”3,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-
0000/2012),

A. mając na uwadze, że technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) są w stanie 
wykorzystać swój pełny potencjał w zakresie sprzyjania postępom gospodarki i 
społeczeństwa jedynie pod warunkiem, że użytkownicy mają pewność i zaufanie do ich 
bezpieczeństwa i odporności, oraz pod warunkiem, że przepisy dotyczące kwestii takich 
jak poufność danych czy prawo własności intelektualnej są w cyberprzestrzeni skutecznie 
egzekwowane;

B. mając na uwadze, że rozwijanie w wysokim stopniu bezpiecznych i odpornych sieci, 
usług i technologii TIK zwiększa konkurencyjność gospodarki UE;

C. mając na uwadze, że niedawne incydenty w cyberprzestrzeni, zakłócenia i ataki 
wymierzone w instytucje UE oraz infrastrukturę teleinformatyczną państw członkowskich 
uwidaczniają potrzebę utworzenia niezawodnego, innowacyjnego i efektywnego systemu 
ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej opartego na ścisłej współpracy 
międzynarodowej;

1. z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie przez państwa członkowskie europejskiego 
programu na rzecz ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej, w tym 
utworzenia sieci ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN);

2. odnotowuje pozytywne zmiany, które dokonały się od momentu wdrożenia dyrektywy 

                                               
1Dz.U. C 81E z 15.3.2011, s. 45.
2Dz.U. C 236E z 12.8.2011, s. 33.
3P7_TA(2011)0322.
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2008/114/WE1, oraz apeluje o rozszerzenie zakresu jej stosowania, zwłaszcza poprzez 
uwzględnienie sektora TIK oraz wzięcie pod uwagę obszarów takich jak usługi 
finansowe, służba zdrowia, systemy dostaw żywności i wody, badania i przemysł 
atomowy (w odniesieniu do tych elementów, które nie są objęte odrębnymi przepisami 
szczegółowymi); stoi na stanowisku, że sektory te powinny także stanowić część 
przekrojowego podejścia międzysektorowego przyjętego przez CIWIN (obejmującego
współpracę, system ostrzegawczy oraz wymianę najlepszych praktyk);

3. wzywa, w związku ze wzajemnymi powiązaniami oraz wysokim stopniem 
współzależności, a także wrażliwym, strategicznym i podatnym na zagrożenia 
charakterem krajowych i unijnych systemów ochrony krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej, do regularnego aktualizowania minimalnych standardów w zakresie 
odporności w celu zapewnienia ochrony przed wszelkimi zakłóceniami, incydentami, 
próbami zniszczenia lub atakami, takimi jak rozproszony atak odmowy usługi;

4. zaleca, aby wdrożyć plany zabezpieczeń operatorów lub inne środki równoważne w 
odniesieniu do całej krytycznej infrastruktury teleinformatycznej UE, oraz aby wyznaczyć 
urzędników łącznikowych ds. ochrony;

5. wzywa Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji do koordynowania i 
wdrażania corocznego unijnego miesiąca świadomości na temat bezpieczeństwa w 
internecie, aby zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego stały się 
szczególnym punktem zainteresowania państw członkowskich i obywateli UE;

6. apeluje do państw członkowskich o opracowanie krajowych planów awaryjnych w 
zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, w których należy uwzględnić kluczowe 
elementy, takie jak odpowiednie punkty kontaktowe oraz przepisy dotyczące udzielania 
pomocy, hermetyzacja i usuwanie usterek w przypadku zakłóceń lub ataków w 
cyberprzestrzeni o zasięgu transgranicznym; zauważa, że państwa członkowskie powinny 
także uruchomić odpowiednie mechanizmy/ struktury koordynacyjne na szczeblu 
krajowym, które pomogłyby w zapewnieniu lepszej koordynacji i większej spójności 
działań właściwych organów krajowych;

7. zaleca, aby Komisja zaproponowała wiążące środki mające na celu wdrożenie 
minimalnych standardów oraz poprawę koordynacji działań krajowych zespołów 
reagowania na incydenty komputerowe;

8. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji w zakresie opracowania do 2013 r. 
europejskiego systemu wymiany informacji i wczesnego ostrzegania;

9. z zadowoleniem przyjmuje zainicjowane przez Komisję konsultacje z poszczególnymi 
zainteresowanymi stronami w sprawie bezpieczeństwa internetu oraz ochrony krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej, w tym europejskie partnerstwo publiczno-prywatne na 
rzecz odporności oraz zgromadzenie cyfrowe 2011; zachęca Komisję do podejmowania 
dalszych wysiłków na rzecz zachęcania środowiska akademickiego oraz stowarzyszeń 
użytkowników TIK do odgrywania bardziej aktywnej roli i do sprzyjania 
konstruktywnemu dialogowi z udziałem wielu zainteresowanych stron na temat kwestii 

                                               
1Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s. 75.
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dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego;

10. z zadowoleniem przyjmuje pracę dotychczas wykonaną przez europejskie forum państw 
członkowskich w zakresie ustanowienia dla poszczególnych sektorów kryteriów 
dotyczących rozpoznawania krytycznej infrastruktury UE ze szczególnym 
uwzględnieniem łączności stacjonarnej i ruchomej, a także w zakresie prowadzenia 
dyskusji na temat unijnych zasad i wytycznych dotyczących odporności i stabilności 
internetu, oraz oczekuje na dalsze budowanie konsensusu w tym względzie wśród państw 
członkowskich;

11. wzywa Komisję do przedłożenia do końca 2012 r. wniosku w sprawie kompleksowej 
strategii na rzecz bezpieczeństwa internetu w Unii w oparciu o jasno sformułowaną 
terminologię; jest zdania, że celem strategii na rzecz bezpieczeństwa internetu powinno 
być utworzenie cyberprzestrzeni – wspieranej zabezpieczoną i odporną infrastrukturą –
sprzyjającej innowacyjności, swobodnemu przepływowi informacji i dobrobytowi, a także 
chroniącej prywatność i inne wolności obywatelskie; uważa, że w tej strategii należy 
szczegółowo określić zasady, cele, metody, instrumenty i rozwiązania polityczne 
(zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne) niezbędne dla ukierunkowania krajowych i 
unijnych wysiłków na rzecz zapewnienia bezpiecznych, ciągłych, niezawodnych i 
odpornych usług powiązanych zarówno z krytyczną infrastrukturą, jak i ogólnym 
korzystaniem z internetu;

12. wzywa Komisję do przedłożenia wniosku w sprawie unijnych ram w zakresie 
powiadamiania o naruszeniach bezpieczeństwa w krytycznych sektorach (technologie 
informacyjno-komunikacyjne, usługi finansowe, energia, transport, dostawy wody i 
żywności) w celu informowania państw członkowskich i użytkowników o incydentach, 
atakach i zakłóceniach w cyberprzestrzeni;

13. podkreśla, że główną siłą napędową rozwoju i wykorzystania technologii mających 
zwiększać bezpieczeństwo internetu jest przemysł TIK; przypomina, że w politykach UE 
należy uwzględniać konieczne bodźce zachęcające w celu pełnego wykorzystania 
potencjału sektora przedsiębiorczości i partnerstw publiczno-prywatnych;

14. przypomina, że współpraca międzynarodowa stanowi zasadniczy instrument w zakresie 
wdrażania skutecznych środków bezpieczeństwa cybernetycznego; uznaje, że obecnie UE 
nie jest czynnie zaangażowana w sposób trwały w procesy współpracy międzynarodowej i 
dialogi dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego; wzywa Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych (ESDZ) do rozpoczęcia konstruktywnego dialogu ze wszystkimi 
państwami mającymi podobne podejście do sprawy w celu wypracowania wspólnego 
zrozumienia i polityk zmierzających do podniesienia poziomu odporności internetu i 
krytycznej infrastruktury; uważa, że UE powinna jednocześnie w sposób stały 
uwzględniać kwestie bezpieczeństwa internetu w zakresie swoich stosunków 
zewnętrznych, między innymi podczas opracowywania różnych instrumentów 
finansowania;

15. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie, na szczycie UE-USA w listopadzie 2010 r., grupy 
roboczej UE-USA ds. bezpieczeństwa cybernetycznego i cyberprzestępczości, oraz 
wspiera jej wysiłki na rzecz opracowania niezbędnego zbioru norm mających sprzyjać 
współpracy międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego;
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16. sugeruje zainicjowanie zorganizowanego dialogu pomiędzy UE a amerykańskimi 
ustawodawcami w celu przedyskutowania kwestii dotyczących internetu w ramach 
poszukiwania wspólnego zrozumienia, interpretacji i stanowiska;

17. wzywa ESDZ i Komisję, na podstawie pracy wykonanej przez europejskie forum państw 
członkowskich, do zajęcia aktywnego stanowiska w ramach odnośnych forów 
międzynarodowych, między innymi poprzez koordynowanie stanowisk państw 
członkowskich w celu upowszechniania głównych unijnych wartości, celów i polityk w 
dziedzinie bezpieczeństwa i odporności internetu; zauważa, że do takich forów należą 
NATO, ONZ (zwłaszcza Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny i Forum 
Zarządzania Internetem), Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów, 
internetowy organ rejestracyjny, OBWE, OECD oraz Bank Światowy;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.



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

PL

UZASADNIENIE

Technologia odgrywa coraz większą rolę we wszystkich aspektach naszego codziennego 
życia – od komunikacji do finansów i bankowości, od transportu do energii, od kultury i 
rozrywki do zdrowia.

Obecnie przy rosnącym poziomie wykorzystania internetu i technologii komputerowych 
bezpieczeństwo sieci stanowi jeden z najważniejszych priorytetów politycznych Unii 
Europejskiej i reszty świata. Zainicjowana w 2010 r. strategia „Europa 2020” obejmowała 
europejską agendę cyfrową jako politykę przewodnią, w ramach której określono ambitne 
cele w zakresie rozwoju technologicznego Unii Europejskiej. Rosnący poziom wykorzystania 
i rozpowszechnienia innowacyjnych technologii TIK, takich jak szybkie i ultraszybkie sieci 
internetowe i komórkowe (stacjonarne i ruchome), inteligentne sieci, a także usługi 
internetowe, takie jak przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej oraz Internet 
przedmiotów, opierają się na jednym prostym, choć zasadniczym aspekcie – bezpieczeństwie, 
odporności i zaufaniu.

W grudniu 2006 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie europejskiego programu ochrony 
infrastruktury krytycznej (EPCIP). Określa się w nim ogólne ramy działań na rzecz ochrony 
infrastruktury krytycznej na szczeblu UE. Dwa lata później Rada przyjęła dyrektywę 
2008/114/WE w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej 
oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony. W pierwszym etapie obowiązywania 
wspomnianej dyrektywy koncentrowała się ona na sektorach energetycznym i transportowym. 
Dyrektywa ta dotyczy wyłącznie infrastruktur, których skutki zakłócenia działania miałyby 
wpływ na co najmniej dwa państwa członkowskie UE.

W dyrektywie 2008/114/WE wskazano sektor TIK jako przyszły sektor priorytetowy, choć 
nie został on zakwalifikowany jako infrastruktura krytyczna. Niemniej jednak od 2005 r. 
Komisja podkreśla potrzebę koordynowania wysiłków na rzecz budowania pewności i 
zaufania w odniesieniu do komunikacji elektronicznej1. W związku z tym w 2006 r. przyjęto 
strategię na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego2, której główne elementy 
zostały potwierdzone w rezolucji Rady 2007/068/01.

W 2009 r. Komisja przyjęła komunikat pt. „Ochrona Europy przed zakrojonymi na szeroką 
skalę atakami i zakłóceniami cybernetycznymi: zwiększenie gotowości, bezpieczeństwa i 
odporności”3. W komunikacie tym Komisja określiła „plan działania na rzecz ochrony 
krytycznej infrastruktury teleinformatycznej” w celu pobudzania i wspierania bezpieczeństwa 
krytycznej infrastruktury teleinformatycznej zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. 
W planie określa się konkretną rolę Komisji, Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji, państw członkowskich i przemysłu. Kwestii zwiększania poziomu bezpieczeństwa 
i odporności infrastruktury TIK ze wzmożoną intensywnością poświęcono uwagę w 
europejskiej agendzie cyfrowej4i w związanych z nią konkluzjach Rady5, proponowanej 

                                               
1COM(2005) 229.
2COM(2006) 251.
3COM(2009) 149.
4COM(2010) 245.
5Konkluzje Rady z dnia 31 maja 2010 r.
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dyrektywie dotyczącej ataków na systemy informatyczne1, a także we wniosku Komisji w 
sprawie ustanowienia nowego mandatu dla wzmocnionej i zmodernizowanej Europejskiej 
Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji2.

W marcu 2011 r. Komisja wydała komunikat w sprawie ochrony krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej pt. „Osiągnięcia i dalsze działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa 
cyberprzestrzeni”3. W dokumencie tym Komisja podsumowuje rezultaty wdrożenia planu 
działania na rzecz ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej z 2009 r. oraz opisuje 
kolejne kroki, które należy podjąć, kładąc jednocześnie większy nacisk na współpracę 
międzynarodową wykraczającą poza granice UE.

Wszystkie te zmiany dokonane w ciągu zaledwie kilku lat, które nie wyczerpują wachlarza 
działań na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Unii, pokazują, że 
kwestia bezpieczeństwa internetu jest zagadnieniem istotnym. Rzeczą oczywistą jest, że 
internet stanowi infrastrukturę krytyczną, a zakłócenia w jego funkcjonowaniu mogą 
prowadzić do znacznych strat i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem negatywnie 
oddziałujących na dużą liczbę europejskich obywateli i przedsiębiorstw. Ponadto szybki 
rozwój technologii wymaga, aby zapobieganie atakom na internet, działania naprawcze oraz 
odporność globalnej sieci były oparte na kompleksowych, reaktywnych, elastycznych, 
innowacyjnych i długoterminowych ramach. Ramy te muszą zapewnić sprawną interakcję 
pomiędzy rządami, przedsiębiorstwami, obywatelami i wszystkimi innymi zainteresowanymi 
stronami. Należy wreszcie zauważyć, że zwiększony poziom odporności internetu można 
uzyskać jedynie w przypadku, gdy funkcjonować będzie skuteczny system współpracy 
międzynarodowej i międzynarodowych norm.

                                               
1COM(2010) 517.
2COM(2010) 521.
3COM(2011) 163 wersja ostateczna.


