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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum 
a energetiku jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že ochrana kritické informační infrastruktury vyžaduje interdisciplinární 
přístup, který musí zahrnovat významné aspekty občanských svobod, spravedlnosti 
a vnitřních věcí, jako je vnitřní bezpečnost, ochrana osobních údajů a právo na důvěrnost 
a soukromý život, čímž se posílí bezpečnost a zároveň budou dodržována základní práva; 

2. připomíná, že ochrana kritické informační infrastruktury je začleněna do strategie vnitřní 
bezpečnosti Evropské unie v souvislosti se zvyšováním úrovně bezpečnosti pro občany 
a podniky v kybernetickém prostoru;

3. naléhavě žádá, aby bylo dokončeno určení evropské kritické infrastruktury a aby bylo 
průběžně aktualizováno pod dohledem Komise v souladu se směrnicí Rady 2008/114/ES1

(směrnice o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení 
potřeby zvýšit jejich ochranu); zdůrazňuje rovněž potřebu co nejrychleji vytvořit 
výstražnou informační síť kritické infrastruktury na evropské úrovni; trvá na tom, 
že vzhledem k silné závislosti veřejných institucí, podniků a domácností na informačních 
a komunikačních technologiích by měla být směrnice Rady 2008/114/ES přezkoumána 
s cílem rovněž uznat toto odvětví jako klíčové; 

4. vyzývá členské státy, aby vyvinuly vnitrostátní strategii a zajistily řádnou tvorbu politiky 
a regulační prostředí, komplexní postupy řízení rizik a náležitá přípravná opatření 
a mechanismy; naléhavě vyzývá členské státy, které dosud neustanovily svou národní 
skupinu pro reakci na počítačové hrozby (CERT), aby tak včas učinily, v případě potřeby 
s pomocí Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA);

5. zastává názor, že všechny rozsáhlé databáze pracující s citlivými osobními údaji, jako jsou 
databáze EU, vlád členských států a finančních a zdravotnických institucí, by měly být 
považovány za součást kritické informační infrastruktury, a měla by být zajištěna ochrana 
těchto údajů na základě nejvyšších možných standardů;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly nezbytná opatření na ochranu kritické 
infrastruktury před kybernetickými útoky a aby stanovily způsoby odříznutí přístupu 
ke kritické infrastruktuře v případě, že přímý kybernetický útok vážně ohrožuje její řádné 
fungování;

7. zdůrazňuje význam celoevropských cvičení zaměřených na přípravu při rozsáhlých 
síťových bezpečnostních incidentech a význam vymezení jednotného souboru norem 
pro posuzování hrozeb;

8. domnívá se, že agentura ENISA může na evropské úrovni hrát klíčovou roli při ochraně 
kritické informační infrastruktury tím, že členským státům a orgánům a institucím EU 
poskytne odborné technické znalosti, jakož i zprávy a analýzy bezpečnosti informačního 

                                               
1 Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 75.
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systému na evropské a světové úrovni;

9. je přesvědčen, že je nezbytná spolupráce na mezinárodní úrovni přesahující hranice EU, 
jelikož povaha kybernetických hrozeb je globální a vyžaduje globální reakce, které jsou 
v souladu s ustanoveními mezinárodního práva; zdůrazňuje také, že jakékoliv mezinárodní 
dohody týkající se výměny citlivých údajů by měly zohlednit bezpečnost předávání 
a ukládání údajů;

10. zdůrazňuje, že Komisí připravovaná strategie bezpečnosti internetu by měla vycházet 
zejména z práce na ochraně kritické informační infrastruktury (CIIP) a usilovat o ucelený 
a systematický přístup ke kybernetické bezpečnosti tím, že bude zahrnovat jak aktivní 
opatření, jako je zavedení minimálních norem pro bezpečnostní opatření nebo vzdělávání 
jednotlivých uživatelů, podniků a veřejných institucí, tak i reaktivní opatření, jako jsou 
sankce v rámci trestního, občanského a správního práva;

11. je přesvědčen, že spolupráce v Evropské unii by měla být posílena a podpořena v prvé 
řadě mezi občanskými a vojenskými činiteli a také justičními a jinými příslušnými orgány 
v oblasti prevence, boje a trestání útoků na informační systémy, včetně policie a jiných 
donucovacích orgánů v členských státech, stejně jako specializovaných agentur 
na evropské úrovni, jako jsou Eurojust, Europol či ENISA;

12. zdůrazňuje význam intenzivní spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, neboť 
různé silné stránky těchto sektorů by se měly vzájemně doplňovat a přispívat tak k úsilí 
vyvíjenému na ochranu infrastruktury, a tedy i životů a soukromí evropských občanů; 
vyzývá Komisi, aby zavedla Evropské partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem 
pro odolnost, které by bylo zapojeno do práce agentury ENISA a Evropské vládní skupiny 
CERT;

13. poukazuje na to, že je potřeba, aby byly mnohé probíhající činnosti, které provádí různé 
mezinárodní a evropské orgány, subjekty a agentury a také členské státy, koordinovány 
s cílem zabránit zdvojení činností, a za tímto účelem je vhodné zvážit určení úředníka 
odpovědného za koordinaci, případně jmenovat koordinátora EU pro oblast kybernetické 
bezpečnosti;

14. domnívá se, že snahy o ochranu kritických informačních infrastruktur nejen posílí 
celkovou bezpečnost občanů, ale zlepší také to, jak vnímají bezpečnost, a posílí jejich 
důvěru v opatření, která vláda přijímá na jejich ochranu;

15. vyzdvihuje význam zavedení a zaručení trvalé integrace evropského výzkumu pro to, 
aby se zachovaly a dále vyvíjely evropské špičkové znalosti v oblasti ochrany kritických 
informačních infrastruktur;

16. zdůrazňuje význam aktivního plánu pro výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti;

17. vyjadřuje se ve prospěch podpory vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti 
(doktorandské studium, univerzitní cykly přednášek, semináře, kurzy pro studenty atd.) 
a specializovaných školení zaměřených na ochranu kritické informační infrastruktury;

18. podporuje blízký vztah a interakci mezi vnitrostátními soukromými sektory a agenturou 
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ENISA s cílem napojit vnitrostátní/vládní skupiny CERT na vývoj Evropského systému 
pro varování a sdílení informací (EISAS); 

19. zdůrazňuje význam společné evropské strategie pro kybernetickou bezpečnost 
a formulování harmonogramu pro její vymezení z hlediska potřebných činností a zdrojů; 

20. zdůrazňuje význam strukturovaného dialogu mezi hlavními aktéry a zákonodárci v EU 
a USA, kteří jsou zapojeni do projektu CIIP, pro vzájemné porozumění, výklad 
i stanoviska v souvislosti s právními a správními rámci. 
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