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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzībai vajadzīga starpdisciplināra 
pieeja, kurā jāietver svarīgi pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu aspekti, piemēram, 
iekšējā drošība, personas datu aizsardzība un tiesības uz konfidencialitāti un privāto dzīvi, 
tādā veidā gan palielinot drošību, gan arī ievērojot pamattiesības;

2. atgādina, ka informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzība ir iekļauta Eiropas 
Savienības iekšējās drošības stratēģijā saistībā ar pilsoņu un uzņēmumu drošības līmeņu 
paaugstināšanu kibertelpā;

3. mudina pabeigt Eiropas kritiskās infrastruktūras apzināšanu un to pastāvīgi aktualizēt 
Komisijas uzraudzībā saskaņā ar Padomes Direktīvu 2008/114/EK par to, lai apzinātu un 
noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību1;  
turklāt uzsver, ka pēc iespējas drīzāk Eiropas līmenī jāizveido Kritiskās infrastruktūras 
brīdinājuma informācijas tīkls; uzstāj, ka, ņemot vērā publisko iestāžu, uzņēmumu un 
privāto mājsaimniecību lielo atkarību no informācijas un komunikācijas tehnoloģijām 
(IKT), ir jāpārskata Padomes Direktīva 2008/114/EK, lai arī IKT atzītu par kritiskās 
infrastruktūras nozari;

4. aicina dalībvalstis izstrādāt valsts stratēģiju un nodrošināt stabilu politikas veidošanas un 
normatīvo vidi, visaptverošas riska pārvaldības procedūras un atbilstīgus sagatavošanās 
pasākumus un mehānismus; mudina dalībvalstis, kas nav izveidojušas valsts reaģēšanas 
grupu datorapdraudējumu gadījumos (CERT), to izdarīt savlaicīgi, vajadzības gadījumā 
izmantojot Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) palīdzību;

5. uzskata, ka liela mēroga datubāzes, kurās tiek apstrādāti jutīgi personas dati, piemēram, 
ES, dalībvalstu valdību un finanšu un veselības aprūpes iestāžu datubāzes, jāuzskata par 
informācijas kritisko infrastruktūru un ka būtu jānodrošina šādu datu aizsardzība saskaņā 
ar iespējami augstākajiem standartiem;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai pasargātu kritisko 
infrastruktūru no kiberuzbrukumiem, un nodrošināt līdzekļus kritiskās infrastruktūras 
pieejamības bloķēšanai, ja tiešs kiberuzbrukums nopietni apdraud tās pareizu darbību;

7. uzsver nozīmi, kāda ir mācībām visā Eiropā, lai sagatavotos liela mēroga starpgadījumiem 
saistībā ar tīkla drošību, kā arī vienota standartu kopuma izveidošanai, lai novērtētu 
apdraudējumu;

8. uzskata, ka ENISA Eiropas līmenī var būt nozīmīga loma kritiskās infrastruktūras 
aizsardzībā, nodrošinot dalībvalstīm, Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām tehniskas 
zināšanas, kā arī sniedzot ziņojumus un analīzi saistībā ar informācijas sistēmu drošību 
Eiropas un pasaules mērogā;

                                               
1 OV L 345, 23.12.2008., 75. lpp.
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9. uzskata, ka ir vitāli nepieciešama starptautiskā sadarbība ārpus ES robežām, jo kiberdraudi 
ir globāli un uz tiem ir jāreaģē globālā mērogā atbilstīgi starptautisko tiesību 
noteikumiem; turklāt uzsver, ka visos starptautiskajos nolīgumos, kas saistīti ar jutīgu datu 
apmaiņu, jāņem vērā datu pārraides un uzglabāšanas drošība;

10. uzsver, ka gaidāmajā Komisijas interneta drošības stratēģijā par galveno atskaites punktu 
ir jānosaka darbs saistībā ar informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzību (CIIP) un 
jāparedz mērķis īstenot vienotu un sistemātisku pieeju kiberdrošībai, ietverot gan 
preventīvus pasākumus, piemēram, obligātu drošības pasākumu standartu ieviešanu vai 
individuālu lietotāju, uzņēmumu un publisku iestāžu pārstāvju apmācību, gan atbildes 
pasākumus, piemēram, krimināltiesiskas, civiltiesiskas un administratīvas sankcijas;

11. uzskata, ka Eiropas Savienībā jānostiprina un jāuzlabo sadarbība pirmkārt un galvenokārt 
civilo un militāro struktūrvienību, kā arī tiesu un citu kompetento iestāžu starpā, lai 
novērstu, apkarotu un sodītu par uzbrukumiem informācijas sistēmām, tostarp dalībvalstu 
policijas un citu tiesībaizsardzības iestāžu, kā arī Eiropas līmeņa specializēto aģentūru, 
piemēram, Eirojust, Eiropola un ENISA informācijas sistēmām;

12. uzsver, ka ir svarīga cieša sadarbība starp valsts un privāto sektoru, jo šo sektoru 
atšķirīgās priekšrocības, viena otru papildinot, var sniegt ieguldījumu infrastruktūras 
aizsardzībā un līdz ar to arī Eiropas pilsoņu dzīves un privātuma aizsardzībā; aicina 
Komisiju izveidot Eiropas publiskā un privātā sektora partnerību infrastruktūru noturības 
jautājumos, ko būtu jāintegrē Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) 
un Eiropas valsts pārvaldes iestāžu CERT grupas darbā;

13. norāda, ka, lai izvairītos no darbību dublēšanās, ir jākoordinē daudzie pasākumi, kurus 
pašlaik veic dažādas starptautiskās un ES iestādes, struktūras un aģentūras, kā arī 
dalībvalstis, un šajā nolūkā ir vērts apsvērt iespēju izraudzīties par koordinēšanu atbildīgu 
ierēdni, iespējams, ieceļot amatā ES kiberdrošības koordinatoru;

14. uzskata, ka centieni aizsargāt kritisko informācijas infrastruktūru ne vien palielinās 
pilsoņu vispārējo drošību, bet arī uzlabos iedzīvotāju izpratni par drošību un viņu 
uzticēšanos valdības veiktajiem pasākumiem pilsoņu aizsardzības jomā;

15. uzsver, ka ir svarīgi ieviest un nodrošināt ilgstošu Eiropas pētniecības integrāciju, lai 
saglabātu un uzlabotu Eiropas izcilību informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzības 
jomā;

16. uzsver aktīvas pētniecības ceļveža nozīmi kiberdrošības jomā;

17. pauž atbalstu izglītības veicināšanai kiberdrošības jomā (doktorantūras studentu praksēm, 
universitāšu programmām, semināriem, studentu apmācībai u.c.) un specializētai 
apmācībai informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzībā;

18. pauž atbalstu ciešai dalībvalstu privātā sektora un ENISA saiknei un mijiedarbībai, lai 
dalībvalstu/valsts pārvaldes iestāžu CERT darbotos saskaņoti ar Eiropas Informācijas 
apmaiņas un brīdināšanas sistēmas (EISAS) pilnveidošanu;

19. uzsver kopējās Eiropas kiberdrošības stratēģijas nozīmi un nepieciešamību noteikt tās 
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izstrādāšanas grafiku attiecībā uz darbībām un vajadzīgajiem resursiem; 

20. uzsver, ka liela nozīme ir strukturētam dialogam starp ES un ASV galvenajiem 
dalībniekiem un likumdevējiem, kuri ir iesaistīti CIIP, lai veidotu vienotu izpratni, 
interpretāciju un nostāju attiecībā uz tiesisko regulējumu un pārvaldības sistēmām.
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