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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos srityje turi būti 
laikomasi tarpdisciplininio požiūrio, į kurį būtų įtraukti svarbūs piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų klausimai, kaip antai vidaus saugumas, asmens duomenų 
apsauga ir teisė į konfidencialumą bei privatų gyvenimą, tokiu būdu būtų didinamas 
saugumas ir kartu būtų paisoma pagrindinių teisių;

2. primena, kad ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsauga yra įtraukta į ES 
vidaus saugumo strategiją siekiant užtikrinti aukštesnį piliečių ir įmonių saugumo lygį 
kibernetinėje erdvėje;

3. primygtinai reikalauja, kad būtų užbaigtas ir nuolat atnaujinamas ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų nustatymas ir kad Komisija vykdytų šių veiksmų priežiūrą, 
atsižvelgiant į Direktyvą 2008/114/EB1 (dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo); taip pat 
pabrėžia, kad būtina kuo greičiau sukurti Europos lygmens Ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų įspėjamąjį informacinį tinklą (angl. CIWIN); primygtinai ragina, 
kad atsižvelgiant į tai, jog valstybės institucijos, įmonės ir privatūs namų ūkiai yra labai 
priklausomi nuo informacinių ir ryšių technologijų (IRT), būtų persvarstyta Tarybos 
direktyva 2008/114/EB, siekiant ir IRT pripažinti ypatingos svarbos sektoriumi;

4. ragina valstybes nares parengti nacionalines strategijas, užtikrinti tvirtą politinį ir teisinį 
pagrindą, visapusiškas nacionalines rizikos valdymo procedūras ir atitinkamas 
pasirengimo priemones bei mechanizmus; primygtinai reikalauja, kad valstybės narės, 
kuriose nacionalinės kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos (angl. CERT) dar 
neįsteigtos, įsteigtų tokias tarnybas tinkamu laiku, jei reikia, padedant Europos tinklų ir 
informacijos apsaugos agentūrai (angl. ENISA);

5. laikosi nuomonės, kad bet kokios didelės duomenų bazės, kuriose tvarkomi slapti 
asmeniniai duomenys, pvz., ES, valstybių narių vyriausybių, finansų ir sveikatos 
priežiūros institucijų duomenų bazės, turėtų būti laikomos ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros dalimi, o tokių duomenų apsauga turėtų būti užtikrinama laikantis 
aukščiausių galimų standartų;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis būtinų priemonių siekiant apsaugoti ypatingos 
svarbos infrastruktūrą nuo kibernetinių atakų ir numatyti priemones užkirsti kelią prieigai 
prie ypatingos svarbos infrastruktūros, jeigu tiesioginės kibernetinės atakos kelia didžiulę 
grėsmę jos tinkamam veikimui;

7. pabrėžia, kad svarbu imtis Europos masto veiksmų dėl pasirengimo didelių tinklo 
saugumo incidentų atveju ir apibrėžti bendrus pavojaus vertinimo standartus;

                                               
1 OL L 345, 2008 12 23, p. 75.
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8. mano, kad Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) gali atlikti 
pagrindinį vaidmenį Europos lygmeniu ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros 
apsaugos srityje perduodama techninę praktinę patirtį valstybėms narėms ir Europos 
Sąjungos institucijoms bei įstaigoms, taip pat teikdama ataskaitas ir tyrimus, susijusius su 
informacinių sistemų apsauga Europos ir pasauliniu lygmeniu;

9. mano, kad būtinas tarptautinis bendradarbiavimas už ES ribų, nes kibernetinių grėsmių 
pobūdis yra visuotinis, todėl reikalingas atsakas pasauliniu mastu, vadovaujantis 
tarptautinės teisės nuostatomis; taip pat pabrėžia, kad sudarant bet kokį tarptautinį 
susitarimą, susijusį su keitimusi neskelbtinais duomenimis, turėtų būti atsižvelgiama į 
duomenų perdavimo ir saugojimo saugumą;

10. pabrėžia, kad rengiamoje Komisijos interneto saugumo strategijoje daugiausia dėmesio 
turėtų būti skiriama veiklai ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos 
srityje ir visa apimančio bei sisteminio požiūrio į kibernetinį saugumą tikslui, įtraukiant 
tiek veiklos priemones, pvz., būtinųjų standartų dėl saugos priemonių nustatymą arba 
atskirų naudotojų, įmonių ir valstybės institucijų mokymą, tiek atsakomąsias priemones, 
pvz., baudžiamąsias, civilines ir administracines sankcijas;

11. mano, kad turėtų būti stiprinamas ir plėtojamas ES koordinavimas, visų pirma tarp civilių 
ir karinių subjektų, taip pat teisminių ir kitų kompetentingų institucijų bendradarbiavimas 
išpuolių prieš informacines sistemas prevencijos, kovos su jais ir bausmių skyrimo už 
tokius nusikaltimus srityje, įskaitant policiją ir kitas valstybių narių teisėtvarkos 
institucijas, taip pat specializuotas Europos lygmens agentūras, kaip antai Eurojustą, 
Europolą ir Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą (ENISA);

12. pabrėžia, kad svarbus glaudus viešojo ir privačiojo sektoriaus bendradarbiavimas, nes 
skirtingi šių sektorių pranašumai, papildydami vienas kitą, turėtų prisidėti prie pastangų 
siekiant apsaugoti infrastruktūrą ir Europos piliečių gyvenimą bei privatumą; ragina 
Komisiją įsteigti Europos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę atsparumui užtikrinti, 
kurios veiksmai būtų susieti su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros ir 
Europos vyriausybinių CERT grupės darbu;

13. pažymi, kad įvairių tarptautinių ir ES institucijų, įstaigų ir agentūrų, ES valstybių narių 
vykdoma veikla turi būti koordinuojama, kad būtų išvengta dubliavimo; šiuo tikslu 
svarstytina galimybė paskirti pareigūną, atsakingą už veiksmų koordinavimą, galbūt 
paskiriant ES kibernetinio saugumo koordinatorių;

14. mano, kad dėl veiksmų ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos srityje ne 
tik bus užtikrintas didesnis visapusiškas piliečių saugumas, bet taip pat piliečiai ims geriau 
suvokti, kas yra saugumas, ir ims labiau pasitikėti vyriausybės priimtomis jų apsaugos 
priemonėmis;

15. pabrėžia, kaip svarbu sukurti ir užtikrinti ilgalaikę Europos mokslinių tyrimų integraciją, 
siekiant išlaikyti ir sustiprinti Europos kompetenciją ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros apsaugos srityje;

16. pabrėžia aktyvaus mokslinių tyrimų veiksmų plano svarbą kibernetinio saugumo srityje;
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17. teigiamai vertina švietimo kibernetinio saugumo srityje (doktorantūros studentų stažuotės, 
kursai universitetuose, seminarai, mokymai studentams ir kt.) skatinimą ir ragina vykdyti 
specializuotą mokomąją veiklą ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugos 
srityje;

18. teigiamai vertina glaudų nacionalinių privačiųjų sektorių ir Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūros (ENISA) ryšį ir sąveiką, siekiant susieti nacionalinių ir (arba) 
vyriausybės kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybų (CERT) veiklą su Europos 
informacijos mainų ir įspėjimo sistemos (EISAS) plėtojimu;

19. pabrėžia, kaip svarbu parengti bendrą Europos kibernetinio saugumo strategiją ir sudaryti 
jos veiksmų bei reikiamų išteklių nustatymo tvarkaraštį; 

20. pabrėžia, kad ES ir JAV už ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsaugą 
atsakingų pagrindinių subjektų ir teisės aktų leidėjų struktūrinis dialogas yra labai svarbus 
siekiant bendro supratimo, vienodo aiškinimo ir bendros pozicijos teisinių ir valdymo 
sistemų klausimais.
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