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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че защитата на критичната информационна инфраструктура изисква 
интердисциплинарен подход, който трябва да включва важните аспекти на 
гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи, като вътрешна 
сигурност, защита на личните данни и правото на поверителност и личен живот, 
като по този начин се повишава сигурността и същевременно се спазват основните 
права;

2. припомня, че защитата на критичната информационна инфраструктура е включена в 
стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в контекста на повишаване на степента на 
сигурност за гражданите и предприятията в кибернетичното пространство;

3. настоятелно призовава установяването на европейската критична инфраструктура 
да бъде завършено и непрекъснато актуализирано под контрола на Комисията в 
съответствие с Директива 2008/114/ЕО1 на Съвета (относно установяването и 
означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на 
необходимостта от подобряване на тяхната защита); подчертава също 
необходимостта от възможно по-скорошно създаване на Предупредителна 
информационна мрежа за критичната инфраструктура на европейско равнище; 
настоява, че, с оглед на силната зависимост на публичните институции, 
предприятията и частните домакинства от информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ), Директива 2008/114/ЕО на Съвета следва да бъде преразгледана 
с цел признаване и на ИКТ като критичен сектор;

4. призовава държавите членки да разработят национална стратегия и да гарантират 
стабилна среда за разработване на политики и за регулиране, изчерпателни 
процедури за управление на риска, както и подходящи подготвителни мерки и 
механизми; настоятелно призовава държавите членки, които не са изградили своите 
национални CERT (екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти), да 
направят това своевременно с помощта на Европейската агенция за мрежова и 
информационна сигурност (ENISA), ако е необходимо;

5. счита, че всяка широкомащабна база данни, обработваща чувствителни лични 
данни, като тези на ЕС, на правителствата на държавите членки и на финансовите и 
здравните институции, следва да се счита за част от критичната информационна 
инфраструктура, а защитата на такива данни следва да се гарантира съгласно 
възможно най-високите стандарти;

6. призовава Комисията и държавите членки да предприемат необходимите мерки за 
защита на критичната инфраструктура от кибернетични атаки и да предвидят 
средства за прекратяване на достъпа до критична инфраструктура, в случай че 

                                               
1 ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 75.
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нейното правилно функциониране е силно застрашено от пряка кибернетична атака;

7. подчертава значението на паневропейските учения при подготовката за 
широкомащабни инциденти по мрежовата сигурност и определянето на единен 
набор от стандарти за оценка на заплахите;

8. счита, че ENISA може да играе ключова роля на европейско равнище за защитата на 
критичните информационни инфраструктури, като предоставя технически опит на 
държавите членки, институциите и органите на Европейския съюз, а така също 
отчети и анализи за сигурността на информационната система на европейско и 
световно равнище;

9. счита, че е крайно необходимо международно сътрудничество извън границите на 
ЕС, тъй като естеството на киберзаплахите е глобално и поради това изисква 
глобални решения, които са в съответствие с разпоредбите на международното 
право; подчертава също, че евентуално международно споразумение, което включва 
темата за обмен на чувствителни данни, следва да вземе под внимание сигурността 
на преноса на данни и тяхното съхранение;

10. подчертава, че предстоящата „Стратегия за сигурност в интернет“ на Комисията 
следва да използва работата върху защитата на критичната информационна 
инфраструктура (ЗКИИ) като основен критерий и следва да се стреми към 
всеобхватен и систематичен подход по отношение на сигурността в кибернетичното 
пространство, като включи както активни мерки като въвеждане на минимални 
стандарти за мерките за сигурност или обучение на отделните потребители, 
предприятията и обществените институции, така и мерки за реагиране като 
наказателноправни, гражданскоправни и административни санкции;

11. счита, че координацията в рамките на ЕС следва да се укрепва и засилва преди 
всичко между цивилните и военните представители и между съдебните и другите 
компетентни органи по отношение на предотвратяването на атаки срещу 
информационните системи, борбата срещу тези атаки и прилагането на наказателни 
мерки, чрез включването на полицията и други правоприлагащи органи от 
държавите членки, както и на специализирани агенции на европейско равнище като 
Евроюст, Европол и ENISA;

12. подчертава значението на тясното сътрудничество между публичния и частния 
сектор, тъй като различните силни страни на секторите следва да допринасят чрез 
взаимното си допълване към усилията, полагани за защита на инфраструктурата и 
по този начин за живота и правото на неприкосновеност на личния живот на 
европейските граждани; призовава Комисията да създаде Европейско публично-
частно партньорство за устойчивост, което да се присъедини към работата на 
ENISA и Групата на европейските правителствените екипи за незабавно реагиране 
при компютърни инциденти;

13. изтъква, че големият брой текущи дейности, извършвани от различните 
международни и европейски институции, органи и агенции, както и от държавите 
членки, изискват координация, за да се избегне дублиране, поради което за тази цел 
заслужава да се обмисли въпросът за определяне на служител, отговорен за 
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координацията, евентуално чрез назначаване на координатор по сигурността на 
кибернетичното пространство в ЕС;

14. счита, че усилията за защита на критичните информационни инфраструктури не 
само ще засилят цялостната сигурност на гражданите, но също така ще подобрят 
разбирането на гражданите за защитата и ще увеличат доверието им в мерките, 
приемани от правителството за тяхната защита;

15. подчертава, че е важно да се създаде и гарантира дълготрайна интеграция на 
европейската изследователска дейност, за да се запазят и засилят върховите 
постижения в областта на защитата на критичната информационна инфраструктура 
в Европа;

16. подчертава, че е важно да се създаде действаща изследователска пътна карта в 
областта на сигурността на кибернетичното пространство;

17. застъпва се за насърчаването на образованието в областта на сигурността на 
кибернетичното пространство (стажове на докторанти, университетски курсове, 
работни срещи, обучение за студенти и др.) и специализираните обучения по защита 
на критичната информационна инфраструктура;

18. застъпва се за тясна връзка и взаимодействие между националните частни сектори и 
ENISA, за да се координират националните/правителствените екипи за незабавно 
реагиране при компютърни инциденти с развитието на Европейската система за 
информационен обмен и предупреждаване (ЕСИОП);

19. подчертава значението на изготвянето на обща европейска стратегия за защита на 
кибернетичното пространство и на ясното формулиране на график за нейното 
дефиниране по отношение на необходимите действия и ресурси; 

20. подчертава значението на провеждането на структуриран диалог между основните 
участници и законодатели от ЕС и САЩ, които участват в ЗКИИ относно 
постигането на общо споразумение и общи тълкувания и позиции по въпросите на 
правната рамка и рамката за управление.
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