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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. φρονεί ότι για την προστασία των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας απαιτείται
διεπιστημονική προσέγγιση, στην οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι σημαντικές
πτυχές των πολιτικών ελευθεριών, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, όπως
η εσωτερική ασφάλεια, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα στην
εμπιστευτικότητα και στην ιδιωτική ζωή, ώστε να ενισχύεται η ασφάλεια με παράλληλο
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

2. υπενθυμίζει ότι η προστασία των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας αποτελεί
μέρος της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ στο πλαίσιο των αυξανόμενων
επιπέδων ασφάλειας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο·

3. ζητεί την ολοκλήρωση του προσδιορισμού ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας
καθώς και τη συνεχή επικαιροποίησή τους υπό την εποπτεία της Επιτροπής, σύμφωνα με
την οδηγία 2008/114/ΕΚ1 (σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των
ευρωπαϊκών ΥΖΣ και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της για τις
υποδομές ζωτικής σημασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο το συντομότερο δυνατό· εμμένει στην
άποψη ότι, καθώς οι κρατικοί οργανισμοί, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά εξαρτώνται
σε μεγάλο βαθμό από τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), η οδηγία
του Συμβουλίου 2008/114/EΚ θα πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου οι ΤΠΕ να
αναγνωρισθούν επίσης ως τομέας κρίσιμης σημασίας·

4. καλεί τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν μια εθνική στρατηγική και να εξασφαλίσουν ένα
σταθερό περιβάλλον διαμόρφωσης πολιτικής και ρυθμιστικό περιβάλλον, ολοκληρωμένες
διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου καθώς και τα απαιτούμενα προπαρασκευαστικά μέτρα
και μηχανισμούς· προτρέπει τα κράτη μέλη που δεν έχουν δημιουργήσει τη δική τους
CERT (ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική) να το πράξουν
εγκαίρως, συνεπικουρούμενα, ενδεχομένως, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)·

5. θεωρεί ότι οι μεγάλης κλίμακας βάσεις δεδομένων για τη διαχείριση προσωπικών
δεδομένων, όπως εκείνες της ΕΕ, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των
χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των οργανισμών υγείας, πρέπει να θεωρούνται
μέρος των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας και η προστασία των εν λόγω
δεδομένων πρέπει να διασφαλίζεται σύμφωνα με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα για την
προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και να
διαθέσουν μέσα για να παρεμποδιστεί η πρόσβαση σε υποδομές ζωτικής σημασίας σε
περίπτωση που μια άμεση επίθεση στον κυβερνοχώρο απειλεί σοβαρά την ομαλή
λειτουργία τους·

                                               
1 ΕΕ L 345, 23.12.2008, σ. 75.
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7. τονίζει τη σημασία των πανευρωπαϊκών ασκήσεων ετοιμότητας για περιπτώσεις
συμβάντων ασφάλειας του δικτύου μεγάλης κλίμακας και θεωρεί αναγκαίο τον
καθορισμό ενιαίας δέσμης προτύπων για την αξιολόγηση απειλών·

8. θεωρεί ότι ο ENISA μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον
αφορά την προστασία των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας παρέχοντας
τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στα κράτη μέλη και στα θεσμικά όργανα και τους
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκθέσεις και αναλύσεις σχετικά με την
ασφάλεια του συστήματος πληροφοριών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο
επίπεδο·

9. εκτιμά ότι είναι απαραίτητη η διεθνής συνεργασία πέραν των συνόρων της ΕΕ, δεδομένου
ότι οι απειλές του κυβερνοχώρου έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα και χρήζουν λύσεων σε
παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνων με τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου· τονίζει επίσης ότι,
σε οιαδήποτε διεθνή συμφωνία περιλαμβάνεται ανταλλαγή ευαίσθητων δεδομένων,
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια των δεδομένων κατά τη μεταφορά και την
αποθήκευσή τους·

10. τονίζει ότι, στο πλαίσιο της επικείμενης στρατηγικής της Επιτροπής για την ασφάλεια στο
διαδίκτυο, οι εργασίες στον τομέα της προστασίας υποδομών πληροφοριών ζωτικής
σημασίας (ΠΥΖΣ) πρέπει να αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς και να στοχεύουν σε
μια ολιστική και συστηματική προσέγγιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο,
περιλαμβάνοντας όχι μόνο προληπτικά μέτρα, όπως η καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων
για τα μέτρα ασφάλειας ή η εκπαίδευση μεμονωμένων χρηστών, επιχειρήσεων και
κρατικών οργανισμών, αλλά και μέτρα αντίδρασης, όπως ποινικές, αστικές και
διοικητικές κυρώσεις·

11. πιστεύει ότι, όσον αφορά την πρόληψη, την καταστολή των επιθέσεων κατά των
συστημάτων πληροφοριών καθώς και την επιβολή κυρώσεων, πρέπει να ενισχυθεί και να
βελτιωθεί ο συντονισμός πρωτίστως μεταξύ των πολιτικών και των στρατιωτικών
φορέων, καθώς και των δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης
της αστυνομίας και άλλων αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, καθώς και των
ειδικευμένων υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η Eurojust, η Europol και ο
ENISA·

12. τονίζει τη σημασία της εντατικής συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου
τομέα δεδομένου ότι η αλληλοσυμπλήρωση ως προς τα διαφορετικά πλεονεκτήματα του
κάθε τομέα συμβάλλει στις προσπάθειες για την προστασία των υποδομών και, συνεπώς,
της ζωής και της ιδιωτικότητας των ευρωπαίων πολιτών· καλεί την Επιτροπή να
καθιερώσει την ευρωπαϊκή σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την ανθεκτικότητα,
η οποία θα ολοκληρωθεί με τις εργασίες του ENISA και των ομάδων CERT των
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων·

13. τονίζει ότι οι πολυάριθμες τρέχουσες δραστηριότητες των διαφόρων διεθνών οργανισμών,
των θεσμικών οργάνων, λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ καθώς και των κρατών
μελών πρέπει να συντονιστούν ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις· για τον σκοπό αυτό,
κρίνεται σκόπιμος ο ορισμός αξιωματούχου αρμόδιου για τον συντονισμό, πιθανώς με
καθήκοντα συντονιστή της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ·
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14. θεωρεί ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την προστασία των υποδομών
πληροφοριών ζωτικής σημασίας όχι μόνο θα αυξήσουν το γενικό επίπεδο ασφάλειας των
πολιτών αλλά θα βελτιώσουν επίσης την αντίληψή τους για την ασφάλεια καθώς και την
εμπιστοσύνη τους στα μέτρα που θεσπίζουν οι κυβερνήσεις για την προστασία τους·

15. τονίζει πόσο σημαντική είναι η καθιέρωση και η διασφάλιση μιας βιώσιμης ενοποίησης
της ευρωπαϊκής έρευνας με σκοπό να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αριστεία
στον τομέα της προστασίας των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας·

16. τονίζει τη σημασία ενός ενεργού χάρτη πορείας για την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας
του κυβερνοχώρου·

17. τάσσεται υπέρ της προώθησης της εκπαίδευσης στον τομέα της ασφάλειας του
κυβερνοχώρου (περίοδοι πρακτικής άσκησης για διδακτορικούς φοιτητές, μαθήματα στο
πανεπιστήμιο, εργαστήρια, εκπαίδευση σπουδαστών, κ.λπ.) και των εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών ασκήσεων στον τομέα της προστασίας υποδομών πληροφοριών ζωτικής
σημασίας·

18. τάσσεται υπέρ της στενής συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του εθνικού ιδιωτικού
τομέα και του ENISA με σκοπό τη διασύνδεση των εθνικών/κρατικών CERT με την
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης
προειδοποίησης (EISAS)·

19. τονίζει τη σημασία που έχει η χάραξη κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο και η διάρθρωσή της με ένα χρονοδιάγραμμα για τον καθορισμό των
δράσεών της και των απαιτούμενων πόρων·

20. υπογραμμίζει τη σημασία ενός δομημένου διαλόγου μεταξύ των βασικών συντελεστών
και των νομοθετών της ΕΕ και των ΗΠΑ που συμμετέχουν στην ΠΥΖΣ με σκοπό την
αμοιβαία κατανόηση, ερμηνεία και τοποθέτηση σχετικά με το νομικό πλαίσιο και το
πλαίσιο διακυβέρνησης.
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