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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 
i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at beskyttelsen af kritisk informationsstruktur kræver en interdisciplinær tilgang, 
som tager hensyn til de vigtige aspekter af borgerrettigheder samt retlige og indre 
anliggender, såsom indre sikkerhed, beskyttelse af personoplysninger og retten til 
fortrolighed og et privatliv, hvilket vil forbedre sikkerheden og samtidig respektere de 
grundlæggende rettigheder; 

2. minder om, at beskyttelsen af kritisk informationsstruktur er inkluderet i EU's interne 
sikkerhedsstrategi i forbindelse med en forhøjelse af sikkerhedsniveauerne for borgere og 
virksomheder på internettet;

3. opfordrer indtrængende til, at indkredsningen af europæisk kritisk infrastruktur afsluttes 
og ajourføres løbende under Kommissionens tilsyn i overensstemmelse med direktiv 
2008/114 om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering 
af behovet for at beskytte den bedre1; understreger også behovet for at oprette 
informations- og varslingsnetværket vedrørende kritisk infrastruktur på europæisk plan så 
hurtigt som muligt; mener som følge af offentlige institutioners, virksomheders og private 
husholdningers stærke afhængighed af informations- og kommunikationsteknologier (ikt), 
at Rådets direktiv 2008/114/EF bør revideres, så ikt ligeledes anerkendes som en kritisk 
sektor;

4. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle en national strategi og sikre solide politiske og 
forvaltningsmæssige rammer, gennemgribende risikostyring og passende forberedende 
foranstaltninger og mekanismer; opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har etableret 
deres nationale CERT (Computer Emergency Response Team) til at etablere det snarest 
om nødvendigt med assistance fra Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed (ENISA);

5. mener, at alle omfattende databaser, som håndterer følsomme personoplysninger, f.eks. 
EU's, medlemsstaternes regeringers, finansielle institutioners og 
sundhedsmyndighedernes, bør betragtes som en del af den kritiske informationsstruktur, 
og at sådanne oplysninger skal beskyttes efter de højest mulige standarder;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger 
for at beskytte kritisk infrastruktur mod cyberangreb og sikre, at der er muligt at afskære 
adgangen til en kritisk infrastruktur, hvis et direkte cyberangreb udgør en alvorligt trussel 
mod, at den kan fungere korrekt;

7. understreger betydningen af fælleseuropæiske øvelser for at forberede aktørerne på 
omfattende netsikkerhedshændelser og af fastlæggelse af et enkelt sæt standarder for 
trusselsevaluering;

                                               
1 EUT C 345 af 23.12 2008, s. 75.
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8. mener, at ENISA kan spille en central rolle på europæisk plan i forbindelse med 
beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur ved at yde teknisk ekspertbistand til 
medlemsstaterne og EU's institutioner og organer samt udarbejde rapporter og analyser 
om sikkerheden af informationssystemer på europæisk og globalt plan;

9. mener, at der er nødvendigt med et internationalt samarbejde, der rækker ud over EU, 
eftersom cybertruslerne er globale og nødvendiggør en global reaktion, der er i 
overensstemmelse med folkeretten; understreger også, at enhver international aftale, der 
omfatter udveksling af følsomme oplysninger, bør tage hensyn til sikkerhed af 
dataoverførsel og -lagring;

10. understreger, at Kommissionens kommende "strategi for internetsikkerhed" bør tage 
udgangspunkt i beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur og sigte mod en 
helhedsorienteret og systematisk tilgang til cybersikkerhed ved at inkludere både 
proaktive foranstaltninger, såsom indførelse af minimumsstandarder for 
sikkerhedsforanstaltninger eller undervisning af individuelle brugere, virksomheder og 
offentlige institutioner, og reaktive foranstaltninger, såsom strafferetlige, civilretlige og 
administrative sanktioner;

11. mener, at der bør ske en styrkelse og forbedring af samordningen inden for EU, i første 
række mellem de civile og militære myndigheder og også mellem retsmyndighederne og 
andre kompetente myndigheder om forebyggelse og bekæmpelse af samt straf for angreb 
på informationssystemer, herunder politiet og andre retshåndhævende myndigheder fra 
medlemsstaterne, samt specialiserede organer på europæisk plan, såsom Eurojust, Europol 
og ENISA;

12. understreger betydningen af et nært samarbejde mellem de offentlige og private sektorer, 
da deres respektive stærke sider kan supplere hinanden i indsatsen for at beskytte 
infrastrukturen og derved de europæiske borgeres liv og privatliv; opfordrer 
Kommissionen til at etablere det europæiske offentlig-private partnerskab for en robust 
infrastruktur (EP3R), som vil blive integreret med arbejdet i (ENISA) og den europæiske 
styringsgruppe for it-beredskabsenheder;

13. påpeger, at det er nødvendigt at samordne det enorme antal igangværende aktiviteter, der 
udføres af forskellige internationale og EU-institutioner, -enheder og -agenturer samt 
medlemsstaterne kræver koordinering for at undgå overlapning, hvorfor det er værd at 
overveje at udpege en officielt ansvarlig for koordinering, eventuelt gennem udpegning af 
en EU-internetsikkerhedskoordinator.

14. mener, at indsatsen for at beskytte kritisk informationsinfrastruktur ikke blot vil øge 
borgernes generelle sikkerhed, men at den også vil forbedre borgernes sikkerhedsfølelse 
og deres tillid regeringernes indsats for at beskytte dem;

15. understreger betydningen af at etablere og på lang sigt integrere den europæiske forskning 
med henblik på at opretholde og styrke den europæiske ekspertise inden for beskyttelse af 
kritisk informationsinfrastruktur;

16. fremhæver betydningen af en aktiv forskningskøreplan inden for cybersikkerhed;
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17. går ind for fremme af uddannelse i cybersikkerhed (praktikordninger for ph.d.-studerende, 
universitetskurser, workshopper, kurser for studerende osv.) og specialiserede øvelser i 
beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur;

18. går ind for et tæt forhold og samspil mellem de nationale private sektorer og ENISA med 
henblik på at sammenkoble udviklingen af de landsdækkende/statslige CERT-enheder 
med udviklingen af Det Europæiske Informationsudvekslings- og Varslingssystem 
(EISAS);

19. understreger betydningen af en fælles europæisk strategi for cybersikkerhed og formulerer 
en tidsplan for dens fastsættelse i form af tiltag og nødvendige ressourcer; 

20. understreger vigtigheden af en struktureret dialog mellem de vigtigste aktører og lovgivere 
fra EU og USA, der beskæftiger sig med beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur, 
med henblik på at sikre en fælles forståelse og fortolkning af samt holdning til retlige og 
forvaltningsmæssige rammer
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