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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że ochrona krytycznej infrastruktury teleinformatycznej wymaga podejścia 
interdyscyplinarnego, które musi uwzględniać ważne aspekty wolności obywatelskich, 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne, ochrona 
danych osobowych, prawo do prywatności i życia prywatnego, co zwiększy 
bezpieczeństwo przy poszanowaniu praw podstawowych;

2. przypomina, że ochrona krytycznej infrastruktury teleinformatycznej uwzględniona jest 
w strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE w kontekście zwiększania poziomu 
bezpieczeństwa obywateli i przedsiębiorstw w cyberprzestrzeni;

3. nalega na sfinalizowanie procesu wyznaczania europejskiej infrastruktury strategicznej 
i jej ciągłe aktualizowanie pod nadzorem Komisji, zgodnie z dyrektywą Rady 
2008/114/WE1 (w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury 
krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony); podkreśla także potrzebę 
jak najszybszego utworzenia sieci ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury 
krytycznej na szczeblu europejskim; podkreśla, że wobec dużej zależności instytucji 
publicznych, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych od technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK) należy dokonać przeglądu dyrektywy Rady 2008/114/WE w celu 
uznania także TIK za sektor strategiczny;

4. zachęca państwa członkowskie do przygotowania krajowych strategii oraz zapewnienia 
solidnej podstawy politycznej i prawnej do wielostronnych krajowych procedur 
zarządzania ryzykiem i adekwatnych środków i mechanizmów ochronnych; wzywa 
państwa członkowskie, które nie powołały zespołów reagowania na incydenty 
komputerowe (CERT), aby to uczyniły niezwłocznie, w razie potrzeby przy wsparciu 
Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA);

5. uważa, że należy uznać, iż wszelkie duże bazy danych zawierające wrażliwe dane 
osobowe, takie jak bazy danych UE, rządów państw członkowskich oraz instytucji 
finansowych i instytucji opieki zdrowotnej, stanowią część krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej i że należy zapewnić ochronę takich danych zgodnie z najwyższymi 
możliwymi standardami;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych działań w celu ochrony 
krytycznej infrastruktury przed cyberatakami i zapewnienia środków służących odcięciu 
dostępu do krytycznej infrastruktury w przypadku, gdy bezpośredni cyberatak poważnie 
zagraża jej właściwemu funkcjonowaniu;

7. podkreśla znaczenie ogólnoeuropejskich ćwiczeń w procesie przygotowania do 
reagowania w przypadku zakrojonych na szeroką skalę ataków zagrażających 

                                               
1 Dz.U. L 345 z 23.12.2008, s.75.



PE480.619v02-00 4/6 AD\896970PL.doc

PL

bezpieczeństwu sieci, a także zdefiniowania jednolitego zestawu norm oceny zagrożeń;

8. uważa, że ENISA może odgrywać kluczową rolę na szczeblu europejskim w zakresie 
ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej poprzez przekazywanie państwom 
członkowskim oraz instytucjom i organom Unii Europejskiej wiedzy technicznej oraz 
sporządzanie sprawozdań i analiz na temat sytuacji związanej z bezpieczeństwem 
systemów informatycznych w Europie i na świecie;

9. uważa, że współpraca międzynarodowa wykraczająca poza granice UE jest nieodzowna, 
a jako że cyberzagrożenia mają charakter globalny, wymagają globalnych reakcji, 
zgodnych z przepisami prawa międzynarodowego; podkreśla także, że w każdej umowie 
międzynarodowej związanej z wymianą danych wrażliwych należy uwzględniać 
bezpieczeństwo przepływu i przechowywania takich danych;

10. podkreśla, że w kolejnej strategii Komisji na rzecz bezpieczeństwa internetowego za 
główny punkt odniesienia należy przyjąć prace dotyczące ochrony krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej i dążyć do określenia kompleksowego 
i systematycznego podejścia do bezpieczeństwa cyberprzestrzeni zarówno poprzez 
podejmowanie działań aktywnych, takich jak wprowadzenie minimalnych norm dla 
środków bezpieczeństwa lub szkolenie poszczególnych użytkowników, przedsiębiorstw 
i instytucji publicznych, jak i poprzez podejmowanie działań reaktywnych, takich jak 
nakładanie sankcji karnych, cywilnych i administracyjnych;

11. uważa, że należy umocnić i zwiększyć koordynację w ramach UE przede wszystkim 
między podmiotami cywilnymi i wojskowymi, a także między organami sądowymi 
i innymi organami właściwymi w zakresie zapobiegania atakom na systemy 
informatyczne, zwalczania takich ataków i karania za nie, włączając w to policję i inne 
organy ścigania państw członkowskich oraz wyspecjalizowane agencje europejskie, takie 
jak Eurojust, Europol i ENISA;

12. podkreśla znaczenie ścisłej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym, 
ponieważ różne silne strony tych sektorów, w oparciu o wzajemne uzupełnianie się, 
powinny stanowić wkład w wysiłki podejmowane w celu ochrony infrastruktury, a tym 
samym życia i prywatności obywateli europejskich; zachęca Komisję do powołania 
europejskiego partnerstwa sektora publicznego i prywatnego dla zapewnienia odporności 
na zagrożenia, którego działania byłyby związane z pracami ENISA i europejskich 
rządowych grup roboczych CERT;

13. wskazuje, że duża liczba działań prowadzonych aktualnie przez różne międzynarodowe 
i unijne instytucje, organy i agencje, jak również przez państwa członkowskie wymaga 
koordynacji, tak aby unikać powielania, a w tym celu warto rozważyć mianowanie 
urzędnika odpowiedzialnego za koordynację, ewentualnie poprzez wyznaczenie unijnego 
koordynatora ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;

14. jest zdania, że wysiłki podejmowane na rzecz ochrony krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej nie tylko zwiększą ogólne bezpieczeństwo obywateli, lecz również 
poprawią sposób postrzegania bezpieczeństwa przez obywateli i zwiększą ich zaufanie do 
środków przedsiębranych przez rząd w celu ochrony obywateli;
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15. podkreśla znaczenie stworzenia i zapewnienia głębokiej integracji europejskiej 
infrastruktury badawczej dla utrzymania i wzmocnienia stopnia europejskiej sprawności 
w dziedzinie ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej;

16. podkreśla znaczenie, które aktywny plan działania w zakresie badań naukowych odgrywa 
w obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;

17. opowiada się za wspieraniem edukacji w obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (staże 
dla doktorantów, uniwersyteckie programy nauczania, warsztaty, szkolenia dla studentów 
itp.) oraz specjalistyczne ćwiczenia w zakresie ochrony krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej;

18. opowiada się za zacieśnieniem stosunków i interakcji między krajowym sektorem 
prywatnym i ENISA, by stworzyć wspólną platformę dla krajowych/rządowych zespołów 
reagowania na incydenty komputerowe i rozwoju europejskiego systemu wymiany 
informacji i wczesnego ostrzegania (EISAS);

19. podkreśla znaczenie wspólnej europejskiej strategii na rzecz bezpieczeństwa 
cyberprzestrzeni oraz stworzenia harmonogramu dla określenia wchodzących w jej zakres 
działań i niezbędnych zasobów;

20. podkreśla znaczenie ustrukturyzowanego dialogu między głównymi podmiotami 
i ustawodawcami w UE i USA, którzy zajmują się ochroną krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej, który to dialog zmierzał będzie do wspólnego zrozumienia, 
interpretacji i stanowisk w sprawie ram prawnych i zarządczych.
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