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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaščiti kritične informacijske infrastrukture – dosežki in naslednji koraki: h globalni 
kibernetski varnosti
(2011/2284(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. maja 2010 z naslovom „Nova digitalna agenda za 
Evropo: 2015.eu“1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2010 z naslovom „Upravljanje interneta: 
naslednji koraki“2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2011 z naslovom „Evropske širokopasovne 
povezave: naložbe v rast, ki jo poganja digitalizacija“3,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora 
za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0000/2012),

A. ker je mogoče vse zmogljivosti informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) 
izkoristiti za napredek gospodarstva in družbe samo, če uporabniki zaupajo njihovi 
varnosti in odpornosti in če se v kibernetskem prostoru učinkovito izvaja zakonodaja na 
področjih, kot sta zasebnost podatkov in pravice intelektualne lastnine;

B. ker postaja z razvojem izredno varnih in odpornih omrežij, storitev in tehnologij IKT 
gospodarstvo v EU bolj konkurenčno;

C. ker nas nedavni računalniški incidenti, motnje in napadi proti informacijski infrastrukturi 
institucij EU in držav članic opozarjajo na potrebo po solidnem, inovativnem in 
učinkovitem sistemu varovanja kritične informacijske infrastrukture (CIIP) na podlagi 
celovitega mednarodnega sodelovanja;

1. pozdravlja izvajanje evropskega programa za varovanje kritične informacijske 
infrastrukture v državah članicah, vključno z vzpostavitvijo informacijskega omrežja za 
opozarjanje o kritični infrastrukturi (CIWIN);

2. opozarja na pozitivne spremembe od začetka izvajanja Direktive 2008/114/ES4 in poziva 
k razširitvi njenega področja uporabe, zlasti z vključitvijo sektorja IKT in upoštevanjem 
področij, kot so finančne storitve, zdravstvo, sistemi preskrbe s hrano in vodo, jedrske 
raziskave in industrija (kjer teh ne obravnavajo posebne določbe); meni, da bi lahko te 

                                               
1 UL C 81E, 15.3.2011, str. 45.
2 UL C 236E, 12.8.2011, str. 33.
3 P7_TA(2011)0322.
4 UL L 345, 23.12.2008, str. 75.
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sektorje vključili tudi v medsektorski pristop omrežja CIWIN (ki zajema sodelovanje, 
sistem opozarjanja in izmenjavo najboljše prakse);

3. za zagotovitev medsebojno povezane in zelo soodvisne, občutljive, strateške in ranljive 
narave nacionalnega in evropskega varovanja kritične informacijske infrastrukture poziva 
k rednemu posodabljanju minimalnih standardov odpornosti za zaščito pred morebitnimi 
motnjami, incidenti, poskusi uničenja ali napadi, kot je porazdeljena zavrnitev storitve;

4. priporoča, da se za vso kritično informacijsko infrastrukturo EU uvedejo varnostni načrti 
upravljavca ali njim enakovredni ukrepi ter da se imenujejo uradniki za zvezo za varnost;

5. poziva Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij (ENISA), naj vsako leto 
usklajuje in izvede mesec ozaveščanja o internetni varnosti, da se bodo države članice in 
državljani EU posebej osredotočili na vprašanja v zvezi z varnostjo v kibernetskem 
prostoru;

6. poziva države članice, naj vzpostavijo nacionalne načrte za krizno upravljanje na področju 
kibernetske varnosti, ki bi morali vsebovati ključne elemente, kot so kontaktne točke in 
določbe o podpori, omejevanju in obnovi v primeru kibernetskih motenj ali napadov 
čezmejne razsežnosti; opozarja, da bi morale države članice vzpostaviti ustrezne 
mehanizme/strukture usklajevanja na nacionalni ravni, ki bi pripomogle k boljšemu 
usklajevanju med pristojnimi nacionalnimi organi in njihovemu skladnejšemu delovanju;

7. priporoča, naj Komisija predlaga zavezujoče ukrepe za uveljavitev minimalnih standardov 
in izboljšanje usklajevanja med nacionalnimi skupinami CERT;

8. pozdravlja pobudo Komisije za razvoj evropskega sistema za izmenjavo informacij in 
opozarjanje do leta 2013;

9. pozdravlja tudi posvetovanja z različnimi zainteresiranimi stranmi o internetni varnosti in 
varovanju kritične informacijske infrastrukture na pobudo Komisije, na primer evropsko 
javno-zasebno partnerstvo za odpornost ter skupščina za digitalne tehnologije 2011; 
spodbuja Komisijo, naj si še naprej prizadeva za spodbuditev akademskih krogov in 
združenj uporabnikov IKT k aktivnejši vlogi ter h konstruktivnejšemu dialogu med 
različnimi zainteresiranimi stranmi o vprašanjih kibernetske varnosti;

10. pozdravlja dosedanje delo evropskega foruma držav članic pri opredelitvi meril za 
prepoznavanje kritične infrastrukture EU po posameznih sektorjih, s poudarkom na 
fiksnih in mobilnih komunikacijah, ter v razpravi o načelih in smernicah EU za odpornost 
in stabilnost interneta, ter se veseli nadaljnje krepitve soglasja med državami članicami;

11. poziva Komisijo, naj do konca leta 2012 predlaga celovito strategijo Unije za internetno 
varnost, ki bo temeljila na jasni terminologiji; meni, da bi moral biti cilj strategije za 
internetno varnost oblikovanje kibernetskega prostora (na podlagi varne in odporne 
infrastrukture), ki bo prispeval k inovacijam, prostemu pretoku informacij in blaginji ter 
varoval zasebnost in druge državljanske svoboščine; poudarja, da bi bilo treba v strategiji 
opredeliti načela, cilje, metode, instrumente ter (notranje in zunanje) politike, ki so 
potrebni za poenostavitev prizadevanj na nacionalni ravni in ravni EU, da bi zagotovili 
varne, neprekinjene, trdne in odporne storitve, bodisi v povezavi s kritično infrastrukturo 
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bodisi s splošno rabo interneta;

12. poziva Komisijo, naj predlaga okvir EU za obveščanje o kršitvah varnosti v kritičnih 
sektorjih (informacijske in komunikacijske tehnologije, finančne storitve, energija, 
promet, oskrba z vodo in hrano), da bi države članice in uporabnike obveščali o 
incidentih, napadih in motnjah v kibernetskem prostoru;

13. poudarja, da je osnovna gonilna sila razvoja in uporabe tehnologij za večjo internetno 
varnost industrija IKT; opozarja, da morajo politike EU vsebovati potrebne spodbude, da 
bi se v celoti izkoristil potencial poslovnih in javno-zasebnih partnerstev;

14. opozarja, da je mednarodno sodelovanje ključni način za uvajanje učinkovitih ukrepov na 
področju kibernetske varnosti; priznava, da EU v tem času ni stalno dejavno vključena v 
mednarodno sodelovanje in dialog o kibernetski varnosti; poziva Komisijo in Evropsko 
službo za zunanje delovanje, naj začneta konstruktiven dialog z vsemi enakomislečimi 
državami, da bi dosegli soglasje in pripravili ukrepe za povečanje odpornosti interneta in 
kritične infrastrukture; meni, da bi morala EU vprašanja internetne varnosti obenem trajno 
vključiti na področje svojih zunanjih odnosov, med drugim pri oblikovanju različnih 
finančnih instrumentov;

15. pozdravlja oblikovanje delovne skupine EU in ZDA o kibernetski varnosti in 
kibernetskem kriminalu na vrhu EU-ZDA novembra 2010 in podpira njena prizadevanja 
za oblikovanje potrebnih standardov, kar bi spodbudilo mednarodno sodelovanje na 
področju digitalne varnosti;

16. predlaga vzpostavitev strukturiranega dialoga med zakonodajalci EU in ZDA za razpravo 
o vprašanjih, povezanih z internetom, v okviru prizadevanj za dosego skupnega soglasja, 
razlage in stališč;

17. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj na podlagi dela evropskega 
foruma držav članic zagotovita aktivno vlogo znotraj ustreznih mednarodnih forumov, 
med drugim z usklajevanjem stališč držav članic, za spodbujanje ključnih vrednot, ciljev 
in politik EU na področju internetne varnosti in odpornosti; ugotavlja, da sodijo med take 
forume Nato, Organizacija združenih narodov (zlasti prek Mednarodne 
telekomunikacijske zveze in foruma o upravljanju interneta), Internetna korporacija za 
dodeljevanje imen in številk (ICANN), Organ za dodeljevanje internetnih naslovov 
(IANA), Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Svetovna banka;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Vloga tehnologije v našem vsakdanjiku se vse bolj povečuje na vseh področjih – od 
komunikacij do financ in bančništva, od prometa do energije, od kulture in zabave do zdravja.

Ker internet in računalniške tehnologije uporabljamo čedalje pogosteje, je danes varnost 
interneta ena pomembnejših prednostnih nalog v politiki Evropske unije in sveta nasploh. 
Med vodilnimi pobudami strategije Evropa 2020, sprejete leta 2010, je tudi program za 
digitalne tehnologije, ki določa ambiciozne cilje za tehnološki razvoj Evropske unije. Vse 
večja uporaba in uvajanje inovativnih tehnologij IKT, kot so hitre in ultrahitre fiksne in 
mobilne internetne in telefonske povezave, inteligentna omrežja, ter tudi internetnih storitev, 
kot sta računalništvo v oblaku in internet stvari, temeljita na preprostem, vendar bistvenem 
vidiku – varnosti, odpornosti in zaupanju.

Komisija je decembra 2006 sprejela sporočilo o Evropskem programu za varovanje kritične 
infrastrukture (EPCIP), ki določa splošni okvir za dejavnosti varovanja kritične infrastrukture 
na ravni EU. Dve leti pozneje je Svet sprejel Direktivo 2008/114/ES o ugotavljanju in 
določanju evropske kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite. 
Direktiva se je v prvi fazi osredotočila na energetski in prometni sektor, obravnava pa 
izključno infrastrukturo, katere izpad bi prizadel dve državi članici ali več.

Direktiva 2008/114 je sektor IKT opredelila kot prednostni sektor v prihodnosti, čeprav ni bil 
uvrščen med kritično infrastrukturo. Vseeno pa Komisija že od leta 2005 poudarja potrebo po 
usklajevanju prizadevanj za krepitev zaupanja v elektronske komunikacije1. V ta namen je 
bila leta 2006 sprejeta strategija za varno informacijsko družbo2, katere glavne elemente je 
Svet podprl v resoluciji 2007/068/01.

Leta 2009 je Komisija sprejela sporočilo z naslovom „Kako zaščititi Evropo pred obsežnimi 
kibernetskimi napadi in prekinitvami: izboljšati pripravljenost, varnost in odpornost“.3 S tem 
sporočilom je vzpostavila „akcijski načrt CIIP“, da bi spodbudila in podprla varnost kritične 
informacijske infrastrukture na nacionalni ravni in ravni Unije. V načrtu so opredeljene 
konkretne vloge Komisije, agencije ENISA, držav članic in industrije. Vprašanje krepitve 
varnosti in odpornosti infrastrukture IKT še podrobneje obravnavajo Digitalna agenda za 
Evropo4 in z njo povezani sklepi Sveta 5, predlagana direktiva o napadih na informacijske 
sisteme6 ter predlog Komisije za nov mandat okrepljene in posodobljene agencije ENISA7.

Marca 2011 je Komisija izdala sporočilo o zaščiti kritične informacijske infrastrukture 
„Dosežki in naslednji koraki: h globalni kibernetski varnosti“8. V njem je povzela rezultate 
izvajanja akcijskega načrta za varovanje kritične informacijske infrastrukture iz leta 2009 in 
opisala nadaljnje ukrepe ter večji pomen namenja mednarodnemu sodelovanju zunaj meja 

                                               
1 COM(2005) 229.
2 COM(2006) 251.
3 COM(2009) 149.
4 COM(2010) 245.
5 Sklepi Sveta z dne 31. maja 2010.
6 COM(2010) 517.
7 COM(2010) 521.
8 COM(2011) 163 konè.
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EU.

Razvoj dogodkov v le nekaj letih, pri čemer niso zajeta vsa prizadevanja za večjo varnost 
kibernetskega prostora v Uniji, kažejo na velik pomen vprašanja internetne varnosti. Iz tega 
jasno izhaja, da internet sodi med kritično infrastrukturo in da bi lahko motnje v dostopu do 
interneta privedle do precejšnje izgube in varnostnih tveganj, kar bi prizadelo zelo veliko 
število evropskih državljanov in podjetij. Poleg tega je zaradi hitrega razvoja tehnologije 
nujno, da preprečevanje internetnih napadov, odzivanje nanje in odpornost svetovnega 
omrežja temeljijo na celovitem, odzivnem, prilagodljivem, inovativnem in dolgotrajnem 
omrežju. Ta okvir mora zagotoviti učinkovite stike med državnimi upravami, podjetji, 
posamezniki in drugimi akterji. In navsezadnje je večja odpornost interneta mogoča samo, če 
so vzpostavljeni učinkovit sistem mednarodnega sodelovanja in mednarodni standardi.


