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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za industrijo, 
raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje 
pobude:

1. meni, da je za zaščito kritične informacijske infrastrukture potreben interdisciplinaren 
pristop, ki mora vključevati pomembne vidike državljanskih svoboščin, pravosodja in 
notranjih zadev, kot so notranja varnost, varstvo osebnih podatkov ter pravica do 
zaupnosti in zasebnega življenja, da se poveča varnost in obenem spoštujejo temeljne 
pravice;

2. ponavlja, da je zaščita kritične informacijske infrastrukture vključena v strategijo EU o 
notranji varnosti zaradi povečanja varnosti državljanov in podjetij v kibernetskem 
prostoru;

3. poziva, naj se določi evropska kritična infrastruktura in naj se nenehno posodablja pod 
nadzorom Komisije v skladu z Direktivo 2008/1141 (o ugotavljanju in določanju evropske 
kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite) ; poudarja tudi, da 
je treba čim prej vzpostaviti informacijsko omrežje za opozarjanje o kritični infrastrukturi 
na evropski ravni; vztraja, da bi bilo treba zaradi močne odvisnosti javnih institucij, 
podjetij in gospodinjstev od informacijskih in komunikacijskih tehnologij pregledati 
Direktivo Sveta 2008/114/ES, da bi se tudi sektor informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij priznal za kritični sektor;

4. poziva države članice, naj razvijejo nacionalno strategijo in zagotovijo trden politični in 
pravni okvir, celovite postopke za obvladovanje tveganj ter ustrezne pripravljalne ukrepe 
in mehanizme; poziva države članice, ki še niso ustanovile nacionalnih skupin za 
odzivanje na računalniške grožnje, naj to storijo pravočasno, po potrebi s pomočjo 
agencije Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (ENISA);

5. meni, da je treba vse obsežne podatkovne zbirke, ki vsebujejo občutljive osebne podatke, 
kot so zbirke EU, vlad držav članic ter finančnih in zdravstvenih institucij, obravnavati kot 
del kritične informacijske infrastrukture ter da je treba varstvo tovrstnih podatkov 
zagotoviti v skladu z najvišjimi možnimi standardi;

6. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe, da zaščitijo kritično 
infrastrukturo pred kibernetskimi napadi, in zagotovijo sredstva za preprečitev dostopa do 
kritične infrastrukture v primeru, da bi neposreden kibernetski napad resno ogrozil njeno 
pravilno delovanje;

7. poudarja pomen vseevropskih vaj, ki služijo pripravam na obsežne varnostne incidente v 
omrežjih, ter opredelitve enotnih standardov za ocenjevanje groženj;

8. meni, da lahko ENISA na evropski ravni igra pomembno vlogo pri zaščiti kritične 
informacijske infrastrukture, tako da zagotavlja strokovno znanje in izkušnje državam 
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članicam ter institucijam in organom Evropske unije, kot tudi poročila in analize v zvezi z 
varnostjo informacijskega sistema na evropski in svetovni ravni;

9. meni, da je mednarodno sodelovanje prek meja EU neizogibno, saj so kibernetske grožnje 
po naravi globalne in zahtevajo globalne odzive, ki so v skladu z določbami 
mednarodnega prava; poudarja tudi, da bi morali vsi mednarodni sporazumi, ki vsebujejo 
izmenjavo občutljivih podatkov, upoštevati varnost prenosa in shranjevanja podatkov;

10. poudarja, da bi morala bodoča „strategija za internetno varnost“ Komisije kot osrednjo 
referenčno točko uporabljati napredek pri zaščiti kritične informacijske infrastrukture in 
zasledovati holističen in sistematičen pristop h kibernetski varnosti, tako da bi vključila 
proaktivne ukrepe, kot je na primer uvedba minimalnih standardov za varnostne ukrepe ali 
poučevanje posameznih uporabnikov, podjetij in javnih institucij, ter odzivne ukrepe, kot 
so kazenske, civilnopravne in upravne sankcije;

11. je prepričan, da bi bilo treba znotraj EU okrepiti in izboljšati predvsem usklajenost 
civilnih in vojaških akterjev ter pravosodnih in drugih pristojnih organov pri 
preprečevanju, omejevanju in kaznovanju napadov na informacijske sisteme, vključno s 
policijo in drugimi organi kazenskega pregona iz držav članic ter specializiranimi 
agencijami na evropski ravni, kot so Eurojust, Europol, ENISA;

12. poudarja pomen tesnega sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem, saj bi različne 
odlike sektorjev z medsebojnim dopolnjevanjem prispevale k prizadevanjem za zaščito 
infrastrukture ter s tem življenja in zasebnosti evropskih državljanov; poziva Komisijo, 
naj ustanovi evropsko javno-zasebno partnerstvo za odpornost, ki bi bilo povezano z 
delom agencije ENISA ter skupine evropskih vladnih skupin za odzivanje na računalniške 
grožnje;

13. poudarja, da številne dejavnosti, ki jih izvajajo različne mednarodne institucije, organi in 
agencije ter institucije, organi in agencije EU, pa tudi države članice, zahtevajo 
usklajevanje, da se prepreči podvajanje, ter da bi bilo v ta namen vredno razmisliti o 
določitvi uradne osebe, pristojne za usklajevanje, morebiti z imenovanjem koordinatorja 
EU za kibernetsko varnost;

14. meni, da prizadevanja za zaščito kritične informacijske infrastrukture ne bodo le okrepila 
splošne varnosti državljanov, ampak bodo tudi izboljšala njihovo dojemanje varnosti in 
njihovo zaupanje v ukrepe, ki jih sprejema vlada za njihovo varnost;

15. poudarja pomen vzpostavitve in zagotavljanja trajnega vključevanja evropskih raziskav za 
ohranjanje in okrepitev evropske odličnosti na področju zaščite kritične informacijske 
infrastrukture;

16. poudarja, kako pomemben je načrt aktivnih raziskav na področju kibernetske varnosti;

17. spodbuja izobraževanje na področju kibernetske varnosti (pripravništva v okviru 
doktorskega študija, univerzitetni programi, delavnice, usposabljanja za študente itd.) in 
specializirano usposabljanje na področju zaščite kritične informacijske infrastrukture;

18. spodbuja tesne odnose in sodelovanje med nacionalnim zasebnim sektorjem in agencijo 
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ENISA, da bi se nacionalne/vladne skupine za odzivanje na računalniške grožnje povezale 
z razvojem Evropskega sistema za souporabo informacij in opozarjanje;

19. poudarja pomen skupne evropske strategije za kibernetsko varnost in določitve roka za 
opredelitev ukrepov in sredstev, ki so zanjo potrebni; 

20. poudarja pomen strukturiranega dialoga med glavnimi akterji in zakonodajalci v EU in 
ZDA, ki sodelujejo pri zaščiti kritične informacijske infrastrukture, zaradi enakega 
razumevanja ter enakih razlag in stališč o pravnih in upravnih okvirih.
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