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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la protecția infrastructurilor informatice critice – realizări și etape 
următoare: către un context global de securitate cibernetică
(2011/2284(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 mai 2010 intitulată „O nouă agendă digitală pentru 
Europa: 2015.eu”1,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 iunie 2010 intitulată „Guvernanța internetului: etapele 
următoare”2,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2011 intitulată „Banda largă europeană: o
investiție într-un promotor digital al creșterii”3,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0000/2012),

A. întrucât tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) poate să își mobilizeze întreaga 
capacitate pentru avansarea economiei și a societății doar dacă utilizatorii au încredere și 
sunt confidenți în siguranța și rezistența acesteia și dacă legislația în domenii precum 
confidențialitatea datelor și drepturile de proprietate intelectuală este pusă în aplicare în 
mod eficient în spațiul cibernetic;

B. întrucât dezvoltarea unor rețele, servicii și tehnologii TIC foarte sigure și rezistente face 
economia UE mai competitivă;

C. întrucât incidentele, perturbările și atacurile cibernetice împotriva infrastructurii 
informatice a instituțiilor UE și a statelor membre demonstrează necesitatea de a stabili un 
sistem solid, inovator și eficient de protejare a infrastructurii informatice critice (CIIP), pe 
baza unei cooperări internaționale depline;

1. salută implementarea de către statele membre a Programului european pentru CIIP, 
inclusiv stabilirea rețelei de alertă și informare privind infrastructurile critice (CIWIN);

2. observă dezvoltările pozitive de la implementarea Directivei 2008/114/CE4, și solicită 
extinderea sferei sale de aplicare, în mod semnificativ, prin includerea sectorului TIC și 
acordând atenție domeniilor precum serviciile financiare, sistemele de sănătate, 
alimentație și furnizare a apei, cercetarea nucleară și industria (unde acestea nu sunt 
acoperite de dispoziții specifice); înțelege că aceste sectoare ar trebui să facă parte din 
abordarea transsectorială adoptată de CIWIN (constând în cooperare, un sistem de 

                                               
1 JO C 81E, 15.3.2011, p. 45.
2 JO C 236E, 12.8.2011, p. 33.
3 P7_TA(2011)0322.
4 JO L 345, 23.12.2008, p. 75.
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avertizare și schimbul de bune practici);

3. având în vedere natura interconectată și puternic interdependentă, sensibilă, strategică și 
vulnerabilă a CIIP a UE, solicită actualizarea standardelor minime de rezistență pentru a 
proteja împotriva oricăror perturbări, incidente, tentative de distrugere sau atacuri, precum 
și negarea serviciului distribuit;

4. recomandă stabilirea unor planuri de securitate a operatorului sau a unor măsuri 
echivalente pentru întreaga infrastructură informatică critică a UE și numirea unor ofițeri 
de legătură de securitate;

5. solicită ENISA să coordoneze și să implementeze anual lunile de conștientizare a 
securității pe internet ale UE, astfel încât problemele care au legătură cu securitatea 
cibernetică să devină o preocupare specială pentru statele membre și cetățenii UE;

6. solicită statelor membre să stabilească planuri naționale de risc pentru securitatea 
cibernetică, ce ar trebui să includă elemente-cheie precum punctele de contact relevante și 
dispozițiile privind asistența, localizarea și repararea în cazul unor defecțiuni cibernetice 
sau atacuri cu relevanță transfrontalieră; observă faptul că statele membre trebuie să 
stabilească mecanisme/structuri corespunzătoare de coordonare la nivel național, care ar 
trebui să ajute la o mai bună coordonare în rândul autorităților naționale competente și să 
facă mai coerente acțiunile acestora;

7. recomandă propunerea de către Comisie a unor măsuri obligatorii destinate să impună 
standarde minime și să îmbunătățească coordonarea la nivelul CERT naționale;

8. salută inițiativa Comisiei de a dezvolta un sistem european de alertare și partajare a 
informațiilor până în 2013;

9. salută diversele consultări cu părțile interesate privind securitatea internetului și CIIP 
inițiate de Comisie, inclusiv parteneriatul european public-privat pentru rezistență și 
Adunarea pentru Agenda Digitală 2011; încurajează Comisia să facă eforturi suplimentare 
pentru a încuraja academia și asociațiile de utilizatori TIC să joace un rol mai activ și să 
stimuleze un dialog constructiv, cu mai multe părți interesate, pe probleme de securitate 
cibernetică;

10. salută activitatea realizată până în prezent de forumul european al statelor membre în 
stabilirea criteriilor specifice ale sectorului pentru identificarea infrastructurii critice a UE, 
acordând atenție comunicațiilor fixe și mobile și discutării principiilor și orientărilor UE 
privind rezistența și stabilitatea internetului și așteaptă să continue constituirea unui
consens între statele membre;

11. solicită Comisiei să propună, până la finalul anului 2012, o strategie cuprinzătoare privind 
securitatea pe internet pentru Uniune, pe baza unei terminologii clare; înțelege că strategia 
privind securitatea pe internet ar trebui să aibă ca scop crearea unui spațiu cibernetic –
sprijinit de o infrastructură sigură și rezistentă – care duce la inovare, libera circulație a 
informațiilor și prosperitate și care protejează confidențialitatea și celelalte libertăți civile; 
menține faptul că strategia ar trebui să detalieze principiile, obiectivele, metodele, 
instrumentele și politicile (atât interne, cât și externe) necesare pentru a organiza eforturile 
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naționale și ale UE pentru a asigura un serviciu sigur, continuu, solid și rezistent, fie în 
legătură cu infrastructura critică, fie în legătură cu utilizarea generală a internetului;

12. solicită Comisiei să propună un cadru UE pentru notificarea încălcării securității în 
sectoarele critice (tehnologia informației și comunicațiilor, servicii financiare, furnizare de 
energie, transport, apă și alimente), în vederea informării statelor membre și a 
utilizatorilor cu privire la incidentele, atacurile și perturbările cibernetice;

13. specifică faptul că forța primară de conducere din spatele dezvoltării și utilizării 
tehnologiilor destinate sporirii securității internetului este industria TIC; reamintește faptul 
că politicile UE trebuie să includă stimulentele necesare pentru a exploata potențialul 
afacerilor și al parteneriatelor public-privat în totalitate;

14. reamintește că cooperarea internațională este instrumentul esențial pentru introducerea 
unor măsuri eficiente privind securitatea cibernetică; recunoaște că, în prezent, UE nu este 
implicată permanent în mod activ în procesele internaționale de cooperare și dialogurile 
cu privire la securitatea cibernetică; solicită Comisiei și Serviciului european de acțiune 
externă (SEAE) să înceapă un dialog constructiv cu țările cu idei similare în vederea 
dezvoltării unei înțelegeri și a unor politici comune, cu scopul de a spori rezistența 
internetului și a infrastructurii critice; menține faptul că, în același timp, UE ar trebui – în 
mod permanent – să includă problemele privind securitatea internetului în sfera de 
aplicare a relațiilor sale externe, inter alia, la crearea diverselor instrumente financiare;

15. salută crearea, la Summitul UE-SUA din noiembrie, a Grupului de lucru UE-SUA privind 
securitatea cibernetică și infracționalitatea cibernetică și susține eforturile sale de a 
dezvolta setul de standarde necesar pentru a stimula cooperarea internațională în ceea ce 
privește securitatea digitală;

16. sugerează stabilirea unui dialog structurat între legislatorii din UE și SUA pentru a discuta 
problemele legate de internet ca parte a unei cercetări pentru o înțelegere, interpretare și 
poziții comune;

17. solicită SEAE și Comisiei, pe baza unei activități realizate de forumul european al statelor 
membre, să garanteze o poziție activă în cadrul forumurilor internaționale relevante, inter 
alia, prin coordonarea pozițiilor statelor membre, având în vedere promovarea valorilor, 
obiectivelor și politicilor esențiale ale UE, în domeniul securității și rezistenței 
internetului; observă că aceste forumuri includ NATO, ONU (în special prin Uniunea 
Internațională a Telecomunicațiilor și Forumul privind Guvernanța Internetului), 
Corporația Internet pentru alocarea de nume și numere, Autoritatea pentru alocarea 
numerelor în internet, OSCE, OECD și Banca Mondială;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Rolul tehnologiei s-a extins din ce în ce mai mult în viața noastră de zi cu zi, în toate aspectele 
sale – de la comunicații, la finanțe și bănci, de la transport la energie, de la cultură și 
divertisment, la sănătate. 

În prezent, printr-o utilizare sporită a internetului și a tehnologiilor asistate de calculator, 
securitatea internetului reprezintă una dintre prioritățile politice cele mai importante pentru 
Uniunea Europeană și restul lumii.  Strategia UE 2020, lansată în 2010, a inclus Agenda 
digitală a UE în calitate de politică principală, stabilind obiective ambițioase pentru 
dezvoltarea tehnologică a Uniunii Europene. Utilizarea și distribuirea tot mai mare de 
tehnologii TIC inovatoare, precum rețelele rapide și ultrarapide fixe și mobile de internet și de 
telefonie, rețelele inteligente, dar și serviciile de internet, precum informatica dematerializată 
(cloud computing) și internetul obiectelor, toate au la bază un singur aspect simplu, dar 
esențial – securitate, rezistență și încredere.

În decembrie 2006, Comisia a adoptat comunicarea cu privire la un program european de 
protecție a infrastructurilor critice (EPCIP). Stabilește un cadru general pentru activitățile de 
protecție a infrastructurilor critice la nivelul UE. Doi ani mai târziu, Consiliul a adoptat 
Directiva 2008/114/CE privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și 
evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora. În prima etapă a acesteia, directiva 
s-a concentrat pe sectorul energiei și sectorul transporturilor. Tratează exclusiv infrastructurile 
a căror întrerupere ar afecta două sau mai multe state membre ale UE.

Directiva 2008/114 a identificat sectorul TIC ca un viitor sector prioritar, deși nu a fost 
clasificat ca fiind o infrastructură critică. Cu toate acestea, începând cu 2005, Comisia a 
evidențiat necesitatea de a coordona eforturile pentru a conferi încredere și convingere în 
comunicațiile electronice1. În acest sens, în 2006 a fost adoptată o strategie de protejare a 
societății informaționale2 , ale cărei elemente au fost aprobate în Rezoluția 2007/068/01 a 
Consiliului.

În 2009, Comisia a adoptat o comunicare privind „Protejarea Europei de atacuri cibernetice și 
perturbații de amploare: consolidarea stării de pregătire, a securității și a rezistenței”3. Prin 
această comunicare, Comisia a stabilit „Planul de acțiune CIIP”, cu scopul de a stimula și 
sprijini siguranța infrastructurilor informatice critice, atât la nivel național, cât și la nivelul 
Uniunii. Planul definește rolurile specifice ale Comisiei, ale ENISA, ale statelor membre și 
ale industriei. Problema creșterii siguranței și rezistenței infrastructurilor TIC a fost abordată 
cu o intensitate sporită în Agenda digitală pentru Europa4 și concluziile asociate ale 
Consiliului5, în Directiva propusă privind atacurile împotriva sistemelor informatice6, precum 
și în propunerea Comisiei pentru un nou mandat pentru o ENISA consolidată și modernizată7.

                                               
1 COM(2005) 229.
2 COM(2006) 251.
3 COM(2009) 149.
4 COM(2010) 245.
5 Concluziile Consiliului din 31 mai 2010.
6 COM(2010) 517.
7 COM(2010) 521.
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În martie 2011, Comisia a emis o comunicare privind CIIP: „Realizări și etape următoare: 
către un context global de securitate cibernetică”1. În documentul respectiv, Comisia 
evaluează rezultatele implementării planului de acțiune CIIP din 2009 și descrie măsurile 
următoare de luat, mărind atenția asupra cooperării internaționale dincolo de granițele UE.

Toate aceste dezvoltări nesolicitate din ultimii ani, care nu epuizează eforturile de a spori 
securitatea spațiului cibernetic din Uniune, demonstrează că problema securității internetului 
este una pertinentă. Devine evident faptul că internetul este o infrastructură critică și că 
perturbarea internetului ar putea duce la pierderi substanțiale și riscuri privind securitatea, 
afectând un număr foarte mare de cetățeni și întreprinderi europene. În plus, dezvoltarea 
rapidă a tehnologiei necesită ca prevenirea atacurilor asupra internetului, reacțiile de 
remediere și rezistența rețelei globale să aibă la bază un cadru cuprinzător, bazat pe reacție, 
flexibil, inovator și pe termen lung. Acest cadru trebuie să asigure o interacțiune eficientă 
între guverne, întreprinderi, indivizi și toate celelalte părți interesate. În ultimul rând, dar nu 
cel mai puțin important, rezistența crescută a internetului este posibilă doar atunci când există 
un sistem internațional de cooperare și norme internaționale.

                                               
1 COM(2011) 163 final.


