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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că protecția infrastructurilor critice de informație necesită o abordare 
interdisciplinară care trebuie să includă aspecte importante din domeniul libertăților civile, 
justiției și afacerilor interne, precum securitatea internă, protecția datelor cu caracter 
personal și dreptul la confidențialitate și la viața privată, consolidând astfel securitatea și 
respectând în același timp drepturile fundamentale;

2. reamintește că protecția infrastructurilor critice de informație este inclusă în strategia de 
securitate internă a UE în contextul creșterii nivelului de securitate a cetățenilor și a 
întreprinderilor în spațiul cibernetic;

3. îndeamnă la finalizarea identificării și la actualizarea continuă a infrastructurilor critice 
europene, sub supravegherea Comisiei, în conformitate cu Directiva 2008/114/CE a 
Consiliului1 (privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și 
evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora); de asemenea, subliniază 
necesitatea creării cât mai rapid, la nivel european, a rețelei de alertă privind 
infrastructurile critice; insistă asupra faptului că, având în vedere puternica dependență a 
instituțiilor publice, a întreprinderilor și a gospodăriilor private de tehnologiile 
informațiilor și comunicațiilor (TIC), Directiva 2008/114/CE a Consiliului ar trebui 
revizuită astfel încât și TIC să fie recunoscute ca un sector critic;

4. solicită statelor membre să elaboreze o strategie națională și să asigure un cadru solid 
pentru elaborarea politicilor și reglementare, proceduri cuprinzătoare de gestionare a 
riscurilor și măsuri și mecanisme pregătitoare adecvate; îndeamnă statele membre care nu 
și-au înființat echipele naționale de intervenție în caz de urgență informatică (CERT) să le 
înființeze în timp util, cu asistența Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor 
Informatice și a Datelor (ENISA), dacă este nevoie;

5. consideră că orice bază de date de mari dimensiuni care gestionează date cu caracter 
personal sensibile, precum bazele de date ale UE, ale guvernelor statelor membre și ale 
instituțiilor financiare și sanitare, ar trebui considerate ca făcând parte din infrastructurile 
critice de informație, iar protejarea unor astfel de date ar trebui asigurată în conformitate 
cu cele mai înalte standarde posibile;

6. invită Comisia și statele membre să adopte măsurile necesare în vederea protejării 
infrastructurilor critice împotriva atacurilor cibernetice și să asigure mijloacele necesare 
pentru întreruperea accesului la infrastructurile critice în cazul în care un atac cibernetic 
direct amenință în mod grav funcționarea corespunzătoare a acestora;

7. subliniază importanța exercițiilor paneuropene în vederea pregătirii pentru incidente la 
scară largă legate de securitatea rețelelor și a definirii unui singur set de standarde pentru 

                                               
1 JO L 345, 23.12.2008, p. 75.
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evaluarea amenințărilor;

8. consideră că ENISA poate să îndeplinească un rol cheie la nivel european în ceea ce 
privește protecția infrastructurilor critice de informație prin oferirea de informații tehnice 
de specialitate către statele membre și către instituțiile și organismele Uniunii Europene, 
precum și prin realizarea de rapoarte și analize privind securitatea sistemelor informatice 
la nivel european și global;

9. consideră că este indispensabilă cooperarea internațională dincolo de frontierele UE, 
deoarece amenințările cibernetice au un caracter global și impun o intervenție globală, în 
conformitate cu prevederile dreptului internațional; subliniază, de asemenea, că orice 
acord internațional care implică schimbul de date sensibile trebuie să țină seama de 
securitatea transferului și stocării acestor date;

10. subliniază faptul că viitoarea „Strategie privind securitatea internetului” a Comisiei ar 
trebui să aibă ca punct central de referință activitatea privind CIIP și să urmărească o 
abordare globală și sistematică a securității cibernetice prin includerea atât a unor măsuri 
proactive, precum introducerea de standarde minime privind măsurile de securitate sau 
instruirea utilizatorilor individuali, a întreprinderilor și a instituțiilor publice, cât și a unor 
măsuri de răspuns, precum sancțiuni penale, civile și administrative;

11. consideră că ar trebui consolidată și sporită cooperarea în cadrul UE, în primul rând cea 
dintre actorii civili și militari, precum și cea dintre autoritățile judiciare și alte autorități 
competente în domeniul prevenirii, combaterii și sancționării atacurilor îndreptate 
împotriva sistemelor informatice, inclusiv poliția și alte autorități care asigură aplicarea 
legii din statele membre, precum și agențiile specializate de la nivel european, cum ar fi 
Eurojust, Europol, ENISA;

12. subliniază importanța unei cooperări consolidate între sectorul public și cel privat, 
deoarece diferitele puncte forte ale acestor sectoare ar trebui să contribuie, prin completare 
reciprocă, la eforturile depuse pentru a proteja infrastructurile și, astfel, viețile și viața 
privată a cetățenilor europeni; invită Comisia să instituie Parteneriatul european public-
privat pentru reziliență, care să fie integrat în activitatea ENISA și a Grupului european al 
echipelor guvernamentale CERT;

13. evidențiază faptul că, pentru a evita dublarea unor acțiuni, este necesară coordonarea 
marelui număr de activități care sunt desfășurate în prezent de către diverse instituții, 
organisme și agenții internaționale și ale UE, precum și de către statele membre, în acest 
sens, meritând să se aibă în vedere desemnarea unui demnitar care să fie responsabil cu 
această coordonare, eventual prin numirea unui coordonator pentru securitatea cibernetică 
al UE;

14. consideră că eforturile de protejare a infrastructurilor critice de informație nu vor 
îmbunătăți numai securitatea generală a cetățenilor, ci și percepția acestora asupra 
securității și încrederea lor în măsurile adoptate de guvern cu scopul de a-i proteja;

15. subliniază importanța stabilirii și asigurării unei integrări durabile a cercetării europene 
pentru a întreține și a spori excelența europeană în domeniul protecției infrastructurilor 
critice de informație;
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16. subliniază importanța unei foi de parcurs privind cercetarea activă în domeniul securității 
cibernetice;

17. susține promovarea învățământului în domeniul securității cibernetice (stagii pentru 
doctoranzi, cursuri universitare, ateliere, cursuri de formare a studenților etc.) și a 
exercițiilor de formare specializate în domeniul protecției infrastructurilor critice de 
informație;

18. susține o legătură și o interacțiune strânse între sectoarele private naționale și ENISA 
pentru a asigura interfața dintre echipele CERT naționale/guvernamentale și dezvoltarea 
sistemului european de alertă și schimb de informații (EISAS);

19. subliniază importanța unei strategii europene comune de securitate cibernetică și a 
elaborării unui calendar pentru definirea ei în ceea ce privește acțiunile și resursele 
necesare; 

20. subliniază importanța unui dialog structurat între principalii actori și legislatori din UE și 
din SUA implicați în activități legate de CIIP, în vederea asigurării unei înțelegeri comune 
și a adoptării unor interpretări și poziții comune în ceea ce privește cadrul juridic și de 
guvernare.
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