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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. meent dat de bescherming van kritieke informatie-infrastructuur een interdisciplinaire 
aanpak vergt waarbij rekening gehouden wordt met de belangrijke aspecten van 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, zoals binnenlandse veiligheid, 
bescherming van persoonsgegevens en recht op vertrouwelijkheid en privacy, zodat de 
veiligheid wordt verhoogd en de grondrechten worden geëerbiedigd;

2. brengt in herinnering dat de bescherming van kritieke informatie-infrastructuur vervat is 
in de EU-strategie voor interne veiligheid in die zin dat ze de cyberveiligheid van burgers 
en bedrijven verhoogt;

3. dringt erop aan dat de bepaling van de Europese kritieke infrastructuur afgerond wordt en 
continu bijgewerkt wordt onder toezicht van de Commissie overeenkomstig Richtlijn 
2008/114/EG1 inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren, de 
aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de beoordeling 
van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren; benadrukt 
ook dat het Waarschuwingsnetwerk betreffende kritieke infrastructuur zo snel mogelijk op 
Europees niveau moet worden opgericht; dringt erop aan dat Richtlijn 2008/114/EG van 
de Raad wordt herzien zodat ook informatie- en communicatietechnologie (ICT) als 
kritieke sector wordt aangemerkt, aangezien openbare instellingen, bedrijven en 
particuliere huishoudens tegenwoordig sterk van ICT afhankelijk zijn;

4. verzoekt de lidstaten een nationale strategie uit te werken en te zorgen voor degelijke 
beleidsvorming en regelgeving, alomvattende procedures voor risicobeheer en adequate 
voorbereidende maatregelen en mechanismen; verzoekt de lidstaten die nog geen 
nationaal computercalamiteitenteam (CERT) opgericht hebben, dat te gepasten tijde en 
eventueel met de hulp van het Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatieveiligheid (Enisa) te doen;

5. is van mening dat alle grootschalige databanken die gevoelige persoonsgegevens 
verwerken, zoals die van de EU, de overheden in de lidstaten en financiële en 
gezondheidszorginstellingen, tot de kritieke informatie-infrastructuur moeten worden 
gerekend en dat voor de bescherming van zulke gegevens de strengst mogelijke normen 
moeten worden gehanteerd;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de 
kritieke infrastructuur tegen cyberaanvallen te beschermen en voorzieningen te treffen om 
de toegang tot kritieke infrastructuur af te sluiten als een rechtstreekse cyberaanval de 
werking van de infrastructuur ernstig bedreigt;

7. benadrukt het belang van pan-Europese oefeningen om op grootschalige 

                                               
1 PB L 345 van 23.12.2008, blz. 75.
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netwerkbeveiligingsincidenten voorbereid te zijn, en van de definitie van één enkele reeks 
normen voor dreigingsanalyse;

8. is van mening dat Enisa op Europees niveau een belangrijke rol kan spelen bij de 
bescherming van kritieke informatie-infrastructuren door de lidstaten en de instellingen en 
organen van de Europese Unie technische deskundigheid te verschaffen, evenals rapporten 
en analyses over de beveiliging van informatiesystemen op Europees en mondiaal niveau;

9. is van mening dat internationale samenwerking buiten de EU-grenzen onontbeerlijk is, 
aangezien cyberdreigingen een mondiaal fenomeen zijn dat mondiale oplossingen vergt 
die aan de bepalingen van het internationaal recht voldoen; benadrukt ook dat in elke 
internationale overeenkomst waarbij sprake is van uitwisseling van gevoelige gegevens, 
rekening moet worden gehouden met de beveiliging van de overdracht en opslag van deze 
gegevens;

10. benadrukt dat de komende internetveiligheidsstrategie van de Commissie de bescherming 
van kritieke informatie-infrastructuur als uitgangspunt moet nemen en gericht moet zijn 
op een holistische en systematische aanpak van cyberveiligheid met enerzijds proactieve 
maatregelen, zoals invoering van minimumnormen voor beveiliging en scholing voor 
individuele gebruikers, bedrijven en openbare instellingen, en anderzijds reactieve 
maatregelen, zoals strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke sancties;

11. is van mening dat er behoefte is aan nauwere coördinatie, in de eerste plaats tussen civiele 
en militaire betrokkenen en voorts tussen de rechterlijke en andere bevoegde instanties, bij 
de preventie, bestrijding en bestraffing van aanvallen tegen informatiesystemen, met 
inbegrip van de politie en andere rechtshandhavingsinstanties in de lidstaten, alsook de 
gespecialiseerde agentschappen op Europees niveau, zoals Eurojust, Europol en Enisa;

12. benadrukt het belang van een hechte samenwerking tussen publieke en private sectoren, 
aangezien de verschillende sterke punten van de sectoren complementair zijn en aldus 
bijdragen tot het streven naar bescherming van de infrastructuur en daarmee de 
levenssfeer en privacy van de Europese burgers; verzoekt de Commissie om het Europees 
publiek-private partnerschap voor veerkracht op te richten, dat moet worden gekoppeld 
aan het werk van Enisa en de European Government CERTs Group;

13. wijst erop dat het grote aantal lopende activiteiten van diverse internationale en Europese 
instellingen, organen en instanties alsook van de lidstaten coördinatie vergt om dubbel 
werk te voorkomen; het loont derhalve de moeite om een officiële coördinator aan te 
stellen, bijvoorbeeld een EU-cyberveiligheidscoördinator;

14. is van mening dat de inspanningen ter bescherming van kritieke informatie-infrastructuur 
niet enkel de algehele veiligheid van burgers zullen vergroten, maar ook ten goede zullen 
komen aan de veiligheidsperceptie van de burgers en hun vertrouwen in de 
beschermingsmaatregelen van de overheid;

15. onderstreept het belang van duurzame integratie van het Europese onderzoek om de 
Europese excellence op het vlak van de bescherming van kritieke informatie-
infrastructuur te handhaven en te verbeteren;
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16. benadrukt het belang van een actief stappenplan voor onderzoek naar cyberveiligheid;

17. bepleit de bevordering van opleidingen in cyberveiligheid (promotieplaatsen, universitaire 
cursussen, workshops, scholing voor studenten, enz.) en gespecialiseerde opleidingen op 
het gebied van de bescherming van kritieke informatie-infrastructuur;

18. pleit voor een nauwe band en wisselwerking tussen de private sector in de lidstaten en 
Enisa om de nationale computercalamiteitenteams van de overheid te koppelen met de 
ontwikkeling van het Europees informatie-uitwisselings- en waarschuwingssysteem 
(Eisas);

19. benadrukt het belang van een gemeenschappelijke Europese cyberveiligheidsstrategie en 
van een duidelijk tijdpad voor het formuleren van maatregelen en van de benodigde 
middelen; 

20. onderstreept het belang van een gestructureerde dialoog tussen de belangrijkste Europese 
en Amerikaanse spelers en wetgevers op het gebied van de bescherming van kritieke 
informatie-infrastructuur voor gemeenschappelijk inzicht en gemeenschappelijke 
interpretaties en standpunten ten aanzien van het kader voor wetgeving en beheer.
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