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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre priemysel, 
výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. domnieva sa, že ochrana kritických informačných infraštruktúr si vyžaduje 
interdisciplinárny prístup, ktorý musí zahŕňať dôležité hľadiská týkajúce sa občianskych 
slobôd, spravodlivosti a vnútorných vecí, ako sú vnútorná bezpečnosť, ochrana osobných 
údajov a právo na dôvernosť a súkromný život, čím sa bude zvyšovať bezpečnosť pri 
súčasnom dodržiavaní základných práv;

2. pripomína, že ochrana kritických informačných infraštruktúr je zahrnutá do stratégie 
vnútornej bezpečnosti EÚ v súvislosti so zvýšením úrovne bezpečnosti občanov a 
podnikov v kybernetickom priestore;

3. naliehavo vyzýva, aby sa ukončila identifikácia európskych kritických infraštruktúr a aby 
sa neustále aktualizovala pod dohľadom Komisie, a to v súlade so smernicou 
2008/114/ES1 (o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení 
potreby zlepšiť ich ochranu); zdôrazňuje tiež potrebu vytvoriť čo najskôr na európskej 
úrovni informačnú sieť pre varovania týkajúce sa kritickej infraštruktúry; trvá na tom, že 
so zreteľom na veľkú závislosť verejných inštitúcií, podnikov a súkromných domácností 
od informačných a komunikačných technológií (IKT) by sa mala smernica Rady 
2008/114/ES revidovať tak, aby sa za kritický sektor uznávali aj IKT;

4. vyzýva členské štáty, aby vytvorili vnútroštátnu stratégiu a zabezpečili solídne prostredie 
tvorby politiky a regulácie, komplexné postupy riadenia rizík a vhodné prípravné 
opatrenia a mechanizmy; naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré si nevytvorili vnútroštátne 
tímy reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT), aby ich v primeranom čase 
vytvorili, v prípade potreby s pomocou Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí 
a informácií (ENISA);

5. zastáva názor, že za súčasť kritickej informačnej infraštruktúry by sa mali považovať 
všetky rozsiahle databázy, ktoré narábajú s citlivými osobnými údajmi, ako sú napríklad 
databázy EÚ, vlád členských štátov a finančných inštitúcií a inštitúcií spojených so 
zdravotnou starostlivosťou, a že ochrana takýchto údajov by sa mala zabezpečiť podľa 
najvyšších možných noriem;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia na ochranu kritickej 
infraštruktúry pred počítačovými útokmi a zabezpečili prostriedky na uzatvorenie prístupu 
ku kritickej infraštruktúre v prípade, že priamy počítačový útok výrazne ohrozuje jej 
riadne fungovanie;

7. zdôrazňuje význam celoeurópskych cvičných simulácií v rámci prípravy na rozsiahle 
bezpečnostné sieťové incidenty a význam vymedzenia jednotného súboru noriem na 
posudzovanie hrozieb;

                                               
1 Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 75.
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8. domnieva sa, že agentúra ENISA môže na európskej úrovni plniť kľúčovú úlohu v oblasti 
ochrany kritických informačných infraštruktúr tým, že členským štátom a inštitúciám 
a orgánom Európskej únie poskytne technické odborné znalosti, ako aj správy a analýzy 
o bezpečnosti informačných systémov na európskej a celosvetovej úrovni;

9. domnieva sa, že je nevyhnutná medzinárodná spolupráca nad rámec EÚ, pretože 
kybernetické hrozby majú celosvetový charakter a vyžadujú si celosvetové reakcie 
dodržiavajúce ustanovenia medzinárodného práva; domnieva sa tiež, že akákoľvek 
medzinárodná dohoda zahŕňajúca výmenu citlivých údajov by mala zohľadňovať 
bezpečnosť prenosu a skladovania údajov;

10. zdôrazňuje, že ústredným referenčným hľadiskom budúcej stratégie internetovej 
bezpečnosti vypracovanej Komisiou by mala byť práca v oblasti ochrany kritických 
informačných infraštruktúr a že by sa táto stratégia mala zameriavať na holistický a 
systematický prístup ku kybernetickej bezpečnosti, a to tým, že bude obsahovať 
proaktívne opatrenia, napríklad zavedenie minimálnych noriem pre bezpečnostné 
opatrenia alebo výučbu jednotlivých používateľov, podnikov a verejných inštitúcií, ako aj 
reaktívne opatrenia, napríklad trestnoprávne, občianskoprávne a administratívne sankcie;

11. domnieva sa, že koordinácia v rámci EÚ by sa mala posilniť a zintenzívniť predovšetkým 
medzi civilnými a vojenskými subjektmi a takisto medzi justičnými a inými príslušnými 
orgánmi v oblasti predchádzania útokom na informačné systémy, boja proti nim a ich 
trestania, a to vrátane policajných orgánov a iných orgánov presadzovania práva 
z členských štátov, ako aj zo špecializovaných agentúr na európskej úrovni ako Eurojust, 
Europol a ENISA;

12. zdôrazňuje význam intenzívnej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom,
keďže rôzne silné stránky týchto sektorov by mali vzájomným doplňovaním prispieť 
k úsiliu, ktoré sa vynakladá na ochranu infraštruktúry, a tým aj životov a súkromia 
európskych občanov; vyzýva Komisiu, aby zaviedla európske verejno-súkromné 
partnerstvo pre odolnosť, ktoré by sa začlenilo do práce agentúry ENISA a skupiny tímov 
CERT európskych vlád;

13. poukazuje na to, že veľký počet prebiehajúcich činností, ktoré vykonávajú rôzne 
medzinárodné a európske inštitúcie, orgány a agentúry, ako aj členské štáty, si vyžaduje 
koordináciu, aby sa zabránilo ich opakovaniu, a na tento účel je vhodné zvážiť určenie 
úradníka zodpovedného za koordináciu, podľa možnosti menovaním koordinátora pre 
kybernetickú bezpečnosť EÚ;

14. domnieva sa, že úsilie o ochranu kritických informačných infraštruktúr nielenže zvýši 
celkovú bezpečnosť občanov, ale zlepší aj ich vnímanie bezpečnosti a ich dôveru v 
opatrenia prijímané vládou na ich ochranu;

15. zdôrazňuje, že pre zachovanie a posilnenie európskej excelentnosti v oblasti ochrany 
kritickej informačnej infraštruktúry je dôležité zaviesť a zabezpečiť trvalú integráciu 
európskeho výskumu;

16. zdôrazňuje význam plánu aktívneho výskumu v oblasti kybernetickej bezpečnosti;
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17. zasadzuje sa o podporu vzdelávania v oblasti kybernetickej bezpečnosti (stáže 
doktorandov, univerzitné prednášky, semináre, školenia pre študentov atď.) 
a špecializovaných školení v oblasti ochrany kritickej informačnej infraštruktúry;

18. zasadzuje sa o úzky vzťah a interakciu medzi vnútroštátnym súkromným sektorom 
a agentúrou ENISA v záujme prepojenia vnútroštátnych/vládnych tímov CERT s vývojom 
Európskeho systému zdieľania informácií a varovania (EISAS);

19. zdôrazňuje význam spoločnej európskej stratégie v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
a stanovenia časového plánu jej vymedzenia z hľadiska potrebných krokov a prostriedkov; 

20. zdôrazňuje význam štruktúrovaného dialógu medzi hlavnými aktérmi a zákonodarcami 
v EÚ a USA zapojenými do projektu ochrany kritických informačných infraštruktúr 
(CIIP) pre spoločné porozumenie, spoločný výklad a postoj k právnemu rámcu a rámcu 
riadenia.
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