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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proteção das infraestruturas críticas da informação – Realizações e próximas 
etapas: para uma cibersegurança mundial
(2011/2284(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de maio de 2010, sobre uma nova agenda digital 
para a Europa: 2015.eu»1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de junho de 2010, sobre "O governo da Internet: 
as próximas etapas"2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 6 de julho de 2011, sobre "A banda larga europeia: 
investir no crescimento induzido pelas tecnologias digitais"3,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 
(A7-0000/2012),

A. Considerando que as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) só podem 
favorecer plenamente a economia e da sociedade, se os utilizadores confiarem na sua 
segurança e resiliência, e se a legislação em matéria de, por exemplo, confidencialidade de 
dados e direitos de propriedade intelectual for efetivamente aplicada no ciberespaço;

B. Considerando que o desenvolvimento de tecnologias, serviços e redes TIC de elevado 
grau de segurança e resiliência torna a economia da UE mais competitiva;

C. Considerando que os recentes incidentes, perturbações e ataques informáticos contra as 
infraestruturas de informação das instituições da UE e dos Estados-Membros demonstram 
a necessidade de estabelecer um sistema eficaz, robusto e inovador de proteção das 
infraestruturas críticas da informação (PICI), baseado na total cooperação internacional;

1. Congratula-se com a implementação por parte dos Estados-Membros do Plano de Ação 
PICI, incluindo o estabelecimento da Rede de Alerta para as Infraestruturas Críticas 
(RAIC);

2. Realça os desenvolvimentos positivos desde a implementação da Diretiva 2008/114/CE4, 
e apela a que o seu âmbito seja alargado, nomeadamente mediante a inclusão do setor das 
TIC e tomando em consideração determinadas áreas, tais como os serviços financeiros, a 
saúde, os sistemas de abastecimento de água e alimentos, a investigação e a indústria 
nuclear (nos casos em estes setores não são abrangidos por disposições específicas); 

                                               
1 JO C 81E de 15.3.2011, p. 45.
2 JO C 236E de 12.8.2011, p. 33.
3 P7_TA(2011)0322.
4 JO L 345 de 23.12.2008, p. 75.
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considera que estes setores também devem fazer parte da abordagem transetorial adotada 
pela RAIC (que consiste na cooperação, num sistema de alerta e no intercâmbio das 
melhores práticas);

3. Apela, na perspetiva da natureza interligada e altamente interdependente, sensível, 
estratégica e vulnerável da PICI a nível nacional e da UE, à atualização regular das 
normas de resiliência mínimas para a proteção contra quaisquer perturbações, incidentes, 
tentativas de destruição e ataques, tais como a negação de serviço distribuído;

4. Recomenda que sejam postos em prática planos de segurança para os operadores ou 
medidas equivalentes para todas as infraestruturas críticas da informação da UE, e que 
sejam designados agentes de ligação de segurança;

5. Insta a Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) a 
coordenar e a implementar, anualmente, os "meses europeus de sensibilização para a 
cibersegurança", a fim de que as questões relacionadas com a cibersegurança se tornem 
um foco especial de atenção para os Estados-Membros e os cidadãos da UE;

6. Apela aos Estados-Membros que estabeleçam planos de contingência nacionais para a 
cibersegurança, que deveriam incluir elementos fundamentais, tais como os pontos de 
contacto relevantes e as disposições em matéria de assistência, contenção e reparação em 
caso de perturbações ou ataques informáticos com relevância transfronteiriça; observa que 
os Estados-Membros também deveriam pôr em prática mecanismos e/ou estruturas de 
coordenação adequados, a nível nacional, que, por um lado, iriam ajudar a assegurar uma 
melhor coordenação entre as autoridades nacionais competentes, e, por outro, iriam tornar 
as suas ações mais coerentes;

7. Recomenda que a Comissão proponha medidas vinculativas destinadas a impor normas 
mínimas e a melhorar a coordenação entre as equipas de resposta a emergências 
informáticas (CERT) nacionais;

8. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de desenvolver um sistema europeu de 
partilha de informações e de alerta (SEPIA), em 2013;

9. Congratula-se com as várias consultas às partes interessadas acerca da segurança na 
Internet e da PICI, lançadas pela Comissão, incluindo a Parceria Público-Privada Europeia 
para a Resiliência e a Assembleia Digital de 2011; incentiva a Comissão a envidar mais 
esforços para estimular as instituições académicas e as associações de utilizadores das TIC 
a desempenharem um papel mais ativo e a promoverem um diálogo construtivo entre 
todas as partes interessadas sobre as questões da cibersegurança;

10. Congratula-se com o trabalho efetuado, até ao momento, pelo Fórum Europeu dos 
Estados-Membros tendo em vista a fixação de critérios específicos em cada setor para a 
identificação de infraestruturas críticas da UE, com foco nas comunicações fixas e 
móveis, e o debate sobre os princípios e orientações da UE para a resiliência e estabilidade 
da Internet, e aguarda com expectativa continuar a gerar consenso entre os 
Estados-Membros;

11. Apela à Comissão que proponha, até ao final de 2012, uma estratégia abrangente de 
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segurança da Internet para a União, baseada numa terminologia simples; considera que a 
estratégia de segurança da Internet deve visar a criação de um ciberespaço - apoiado por 
uma infraestrutura resiliente e segura - conducente à inovação, à livre circulação de 
informação e à prosperidade, e que proteja a privacidade e outras liberdades civis; afirma 
que a estratégia deve especificar os princípios, os objetivos, os métodos, os instrumentos e 
as políticas (internas e externas) necessários à racionalização dos esforços nacionais e da 
UE, no sentido de assegurar um serviço resiliente, seguro, contínuo e robusto, quer se trate 
das infraestruturas críticas, quer do uso geral da Internet;

12. Insta a Comissão a propor um enquadramento da UE para a notificação de violações de 
segurança em setores críticos (tecnologias da informação e da comunicação, serviços 
financeiros, energia, transportes, fornecimento de água e de alimentos), com vista a 
informar os Estados-Membros e os utilizadores acerca das perturbações, incidentes e 
ataques informáticos;

13. Destaca que a indústria das TIC é o principal motor do desenvolvimento e da utilização 
das tecnologias, concebido para aumentar a segurança da Internet; recorda que as políticas 
da UE requerem a inclusão dos incentivos necessários para explorar plenamente o 
potencial das parcerias entre as empresas e os setores público e privado;

14. Recorda que a cooperação internacional é o instrumento central para a introdução de 
medidas eficazes de cibersegurança; reconhece que, atualmente, a UE não está ativamente 
envolvida, a título permanente, nos processos de cooperação internacional e nos diálogos 
relacionados com a cibersegurança; apela à Comissão e ao Serviço Europeu de Ação 
Externa (SEAE) que iniciem um diálogo construtivo com todos os países que partilham as 
mesmas preocupações, com vista a desenvolver um entendimento comum e políticas com 
o objetivo de aumentar a resiliência da Internet e das infraestruturas críticas; afirma que, 
ao mesmo tempo, a UE deve, de forma permanente, incluir as questões de segurança da 
Internet nas suas relações externas, nomeadamente aquando da conceção dos vários 
instrumentos de financiamento;

15. Congratula-se com a criação, na Cimeira UE-EUA de novembro de 2010, do Grupo de 
Trabalho UE-EUA sobre a Cibersegurança e o Cibercrime, e apoia os seus esforços no 
sentido de desenvolver o conjunto necessário de normas para promover a cooperação 
internacional sobre segurança digital;

16. Sugere o estabelecimento de um diálogo estruturado entre os legisladores da UE e dos 
EUA para debater as questões relacionadas com a Internet, como parte de uma procura de 
pontos de entendimento, interpretação e posições comuns;

17. Insta o SEAE e a Comissão, com base no trabalho realizado pelo Fórum Europeu dos 
Estados-Membros, a assegurarem uma posição ativa nos fóruns internacionais relevantes, 
nomeadamente pela coordenação das posições dos Estados-Membros, com vista à 
promoção dos valores fundamentais, dos objetivos e das políticas da UE no domínio da 
segurança e resiliência da Internet; realça que esses fóruns incluem a NATO, a ONU 
(especialmente, através da União Internacional das Telecomunicações e do Fórum sobre o 
Governo da Internet), a Sociedade Internet para os Nomes e Números Atribuídos, a 
Autoridade para a Atribuição de Números Internet, a OSCE, a OCDE e o Banco Mundial;
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18. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O papel da tecnologia tem-se expandido cada vez mais nas vidas quotidianas e em todos os 
aspetos – da comunicação ao financiamento e à banca, dos transportes à energia, passando 
pela cultura, pelo entretenimento e pela saúde.

Hoje em dia, com a crescente utilização da Internet e das tecnologias informáticas, a 
segurança da Internet permanece uma das principais prioridades políticas da União Europeia e 
do resto do mundo; a Estratégia Europa 2020, lançada em 2010, incluiu a Agenda Digital para 
a Europa enquanto uma política emblemática, determinada a objetivos ambiciosos para o 
desenvolvimento tecnológico da União Europeia. A utilização e a implantação crescentes das 
tecnologias inovadoras TIC, tais como a Internet e as redes celulares fixas ou móveis, rápidas 
ou ultra rápidas, as redes inteligentes, mas também os serviços de Internet, como a 
computação em nuvem e a Internet das Coisas, todas dependem de um aspeto simples, mas 
crucial – segurança, resiliência e confiança.

Em dezembro de 2006, a Comissão adotou a Comunicação sobre um Programa Europeu de 
Proteção das Infraestruturas Críticas (PEPIC). O programa determina um quadro geral de 
atividades de proteção das infraestruturas críticas ao nível da UE. Dois anos depois, o 
Conselho adotou a Diretiva 2008/114/CE relativa à identificação e designação das 
infraestruturas críticas europeias e à avaliação da necessidade de melhorar a sua proteção. Na 
sua primeira fase, a diretiva centrava-se nos setores da energia e dos transportes. Trata 
exclusivamente de infraestruturas cuja interrupção afetaria dois ou mais Estados-Membros.

A Diretiva 2008/114/CE identificou o setor das TIC como um setor prioritário no futuro, 
embora não tenha sido classificado como uma infraestrutura crítica. Não obstante, desde 
2005, a Comissão tem realçado a necessidade de coordenar esforços no sentido de criar 
confiança nas telecomunicações eletrónicas1. Para esse efeito, foi adotada uma estratégia para 
uma sociedade da informação segura2, em 2006, cujos elementos principais foram aprovados 
na Resolução 2007/068/01 do Conselho.

Em 2009, a Comissão adotou uma Comunicação intitulada «Proteger a Europa contra os 
ciberataques e as perturbações em grande escala: melhorar a preparação, a segurança e a 
resiliência»3, na qual se expunha o «Plano de Ação PICI» com o objetivo de estimular e 
apoiar a segurança das infraestruturas críticas de informação, quer ao nível nacional, quer ao 
nível da União. O plano define os papéis específicos da Comissão, da ENISA, dos 
Estados-Membros e da indústria. A questão do aumento da segurança e da resiliência das 
infraestruturas das TIC continuou a ser tratada com mais intensidade na Agenda Digital para a 
Europa4, tal como as conclusões do Conselho5, a diretiva proposta sobre os ataques contra os 
sistemas de informação6, assim como a proposta da Comissão para um novo mandato com 
vista a um reforço e à modernização da ENISA7.

                                               
1 COM(2005) 229.
2 COM(2006) 251.
3 COM(2009) 149.
4 COM(2010) 245.
5 Conclusões do Conselho de 31 de maio de 2010.
6 COM(2010) 517.
7 COM(2010) 521.
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Em março de 2011, a Comissão publicou uma Comunicação sobre a PICI: «Realizações e 
próximas etapas: para uma cibersegurança mundial»1. Nesse documento, a Comissão analisa o 
progresso dos resultados da implementação do Plano de Ação PICI de 2009 e descreve as 
próximas etapas a serem seguidas, aumentando o foco sobre a cooperação internacional para 
além das fronteiras da UE.

Todos estes desenvolvimentos num período de poucos anos, que não esgotou os esforços para 
aumentar a segurança do ciberespaço da União, demonstram que a questão da segurança da 
Internet é bastante pertinente. Torna-se óbvio que a Internet é uma infraestrutura crítica e essa 
perturbação da Internet pode levar a perdas substanciais e a riscos de segurança que afetam 
um grande número de empresas e cidadãos europeus. Além disso, o rápido desenvolvimento 
da tecnologia requer que a prevenção dos ataques da Internet, as reações corretivas e a 
resiliência da rede global sejam baseadas num enquadramento abrangente, reativo, flexível, 
inovador e a longo prazo. Este enquadramento necessita de assegurar uma interação eficiente 
entre governos, empresas, indivíduos e todas as outras partes interessadas. Por último, mas 
não menos importante, o aumento da resiliência da Internet só é possível quando é posto em 
prática um sistema eficaz de cooperação internacional e de normas internacionais.

                                               
1 COM(2011) 163 final


