
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

P9_TA(2021)0286
Η στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τη 
στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία (2021/2568(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 16ης 
Δεκεμβρίου 2020, με τίτλο «Η στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή 
δεκαετία» (JOIN(2020)0018),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για οδηγία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό 
επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση και για την κατάργηση της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (COM(2020)0823),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2020, για την 
έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού τομέα και την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 
600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (COM(2020)0595),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για την 
έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου 
ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων 
συντονισμού (COM(2018)0630),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο 
«Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» (COM(2020)0067),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) 2019/881 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τον ENISA («Οργανισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια») και με την πιστοποίηση της 
κυβερνοασφάλειας στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και για 



την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013 (πράξη για την 
κυβερνοασφάλεια)1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την 
κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων 
συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και 
καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/20064,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος-
πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ5,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/694 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή 
Ευρώπη και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/22406,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών 
Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους 
μεταφοράς7,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βουδαπέστης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, της 
23ης Νοεμβρίου 2001 (ETS αριθ. 185),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με μια νέα 
στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τα δεδομένα9,

1 ΕΕ L 151 της 7.6.2019, σ. 15.
2 ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 62.
3 ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36.
4 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81.
5 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104.
6 ΕΕ L 166 της 11.5.2021, σ. 1.
7 ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0359.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0098.



– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με τη διαμόρφωση του 
ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της TN για τους Ευρωπαίους καταναλωτές1 ,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη γεφύρωση του 
ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: η συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή 
οικονομία2 ,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τις απειλές κατά της 
ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην 
ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους3 ,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για την ψηφιακή δεκαετία (O-000037/2021 – 
B9-0024/2021),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασική στρατηγική 
προτεραιότητα της Ένωσης η οποία συνδέεται αναπόφευκτα με μεγαλύτερη έκθεση σε 
κυβερνοαπειλές·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδεδεμένες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των 
μηχανών, των αισθητήρων, των βιομηχανικών εξαρτημάτων και των δικτύων που 
αποτελούν το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), εξακολουθούν να αυξάνονται, ενώ έως 
το 2024 αναμένεται να συνδεθούν με το διαδίκτυο των πραγμάτων παγκοσμίως 22,3 
δισεκατομμύρια συσκευές, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα να επιταθεί η έκθεση σε 
κυβερνοεπιθέσεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική πρόοδος – όπως η κβαντική υπολογιστική – και 
οι ασυμμετρίες ως προς την πρόσβαση σε αυτή θα μπορούσαν να θέσουν υπό 
αμφισβήτηση το τοπίο της κυβερνοασφάλειας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 αποκάλυψε περαιτέρω τα τρωτά σημεία 
ορισμένων κρίσιμων τομέων στον κυβερνοχώρο, ιδίως στην υγειονομική περίθαλψη, 
και ότι τα σχετικά μέτρα τηλεργασίας και κοινωνικής απόστασης επέτειναν την 
εξάρτησή μας από τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη συνδεσιμότητα, ενώ οι 
κυβερνοεπιθέσεις και το κυβερνοέγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκοπείας 
και της δολιοφθοράς, καθώς και η είσοδος σε συστήματα, δομές και δίκτυα ΤΠΕ και η 
χειραγώγησή τους μέσω της κακόβουλης και παράνομης εγκατάστασης, αυξάνονται σε 
αριθμό και πολυπλοκότητα παντού στην Ευρώπη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κυβερνοεπιθέσεων αυξάνεται σημαντικά, όπως 
φαίνεται από την πρόσφατη σειρά κακόβουλων και οργανωμένων κυβερνοεπιθέσεων 
σε συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, για παράδειγμα στην Ιρλανδία, τη Φινλανδία 
και τη Γαλλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι κυβερνοεπιθέσεις προκαλούν 

1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0261.
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0026.
3  ΕΕ C 23 της 21.1.2021, σ. 2.



σημαντική ζημία στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και μέριμνας ασθενών, 
καθώς και σε άλλα ευαίσθητα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υβριδικές απειλές πληθαίνουν, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης εκστρατειών παραπληροφόρησης και κυβερνοεπιθέσεων σε υποδομές, 
οικονομικές διαδικασίες και δημοκρατικούς θεσμούς, και αποτελούν πλέον σοβαρό 
πρόβλημα τόσο στον κυβερνοχώρο όσο και στον φυσικό κόσμο, και ότι θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν δημοκρατικές διαδικασίες όπως οι εκλογές, νομοθετικές διαδικασίες, 
την επιβολή του νόμου και τη δικαιοσύνη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αυξανόμενη εξάρτηση από την κεντρική λειτουργία 
του διαδικτύου και βασικών υπηρεσιών του διαδικτύου για επικοινωνία και φιλοξενία, 
εφαρμογές και δεδομένα, για τις οποίες το μερίδιο αγοράς συγκεντρώνεται σταδιακά σε 
ολοένα και λιγότερες εταιρείες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατανεμημένες δυνατότητες επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας 
αυξάνονται και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αυξάνεται εκ παραλλήλου η 
ανθεκτικότητα του πυρήνα του διαδικτύου·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετοιμότητα και η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων στον 
τομέα της κυβερνοασφάλειας, ιδίως των ΜΜΕ και των ατόμων, παραμένουν σε χαμηλά 
επίπεδα και ότι υπάρχει έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού (το χάσμα του 
εργατικού δυναμικού έχει διευρυνθεί κατά 20 % από το 2015), ενώ οι παραδοσιακοί 
δίαυλοι πρόσληψης δεν καλύπτουν τη ζήτηση, μεταξύ άλλων για διευθυντικές και 
διεπιστημονικές θέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το 90 % του παγκόσμιου 
εργατικού δυναμικού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας είναι άνδρες και ότι η 
συνεχιζόμενη απουσία ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων συρρικνώνει περαιτέρω 
το απόθεμα ταλέντων1·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ικανότητες κυβερνοασφάλειας είναι ετερογενείς μεταξύ των 
κρατών μελών και ότι η αναφορά συμβάντων και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
τους δεν είναι ούτε συστηματική ούτε ολοκληρωμένη, ενώ η χρήση των κέντρων 
ανταλλαγής και ανάλυσης πληροφοριών (ISAC) για την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα δεν είναι στο ύψος των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει συμφωνία της ΕΕ σχετικά με τη συνεργασία στον 
τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών στον κυβερνοχώρο και τη συλλογική αντιμετώπιση 
των κυβερνοεπιθέσεων και των υβριδικών επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα 
μεμονωμένα κράτη μέλη είναι πολύ δύσκολο, από τεχνική και γεωπολιτική άποψη, να 
λάβουν αντίμετρα κατά των κυβερνοαπειλών και των κυβερνοεπιθέσεων, ιδίως αυτών 
υβριδικού χαρακτήρα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων και η παγκόσμια 
ανταλλαγή δεδομένων είναι σημαντικές για τη δημιουργία αξίας, υπό τον όρο ότι 
διασφαλίζονται η ιδιωτικότητα και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή ξένης νομοθεσίας περί δεδομένων ενδέχεται να 
ενέχει κινδύνους σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, δεδομένου 

1 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με τις προκλήσεις για 
την αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, Μάρτιος 
2019.



ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές υπόκεινται σε 
υποχρεώσεις διασταύρωσης ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση των δεδομένων ή την 
προέλευσή τους·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνοασφάλεια αντιπροσωπεύει μια παγκόσμια αγορά 600 
δισεκατομμυρίων EUR, ποσό που αναμένεται να αυξηθεί ταχέως, και ότι η Ένωση είναι 
καθαρός εισαγωγέας προϊόντων και λύσεων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς λόγω 
των εθνικών κανονισμών για την κυβερνοασφάλεια και της απουσίας οριζόντιας 
νομοθεσίας σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας για το υλισμικό και 
το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προϊόντων και των 
εφαρμογών·

1. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που περιγράφονται στην κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο «Η στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία»·

2. ζητεί να προωθηθεί η ανάπτυξη ασφαλών και αξιόπιστων συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών, υποδομών και συνδεσιμότητας σε όλη την Ένωση·

3. ζητεί να τεθεί ως στόχος όλα τα συνδεδεμένα με το διαδίκτυο προϊόντα στην Ένωση, 
μεταξύ άλλων για τους καταναλωτές και για βιομηχανική χρήση, μαζί με το σύνολο 
των αλυσίδων εφοδιασμού που τα καθιστούν διαθέσιμα, να είναι ασφαλή βάσει 
σχεδιασμού, ανθεκτικά σε κυβερνοπεριστατικά και να μπορούν να διορθωθούν ταχέως 
όταν εντοπίζονται τρωτά σημεία· χαιρετίζει τα σχέδια της Επιτροπής να εισηγηθεί 
οριζόντια νομοθεσία σχετικά με τις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας για συνδεδεμένα 
προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες, και ζητεί η εν λόγω νομοθεσία να προτείνει την 
εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
ενιαίας αγοράς· ζητεί επίσης να ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη νομοθεσία (η πράξη για 
την κυβερνοασφάλεια, το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ο κανονισμός για την τυποποίηση) 
προκειμένου να αποφευχθούν η ασάφεια και ο κατακερματισμός·

4. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη για πρόταση οριζόντιου κανονισμού 
που θα θεσπίζει απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας για εφαρμογές, λογισμικό, 
ενσωματωμένο λογισμικό και λειτουργικά συστήματα έως το 2023, με βάση το 
κεκτημένο της ΕΕ για τις απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου· τονίζει ότι εφαρμογές, 
λογισμικό, ενσωματωμένο λογισμικό και λειτουργικά συστήματα που είναι 
παρωχημένα (δηλαδή δεν λαμβάνουν πλέον τακτικές διορθώσεις και επικαιροποιήσεις 
ασφαλείας) αποτελούν ένα κάθε άλλο παρά αμελητέο μέρος του συνόλου των 
συνδεδεμένων συσκευών και κίνδυνο για την κυβερνοασφάλεια· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει την πτυχή αυτή στην πρότασή της· προτείνει η πρόταση να περιλαμβάνει 
την υποχρέωση των παραγωγών να ενημερώνουν εκ των προτέρων για την ελάχιστη 
περίοδο υποστήριξης των προγραμμάτων ασφαλείας και τις επικαιροποιήσεις, ώστε να 
έχουν οι αγοραστές τη δυνατότητα τεκμηριωμένων επιλογών· θεωρεί ότι οι παραγωγοί 
πρέπει να συμμετέχουν στο πρόγραμμα συντονισμένης δημοσιοποίησης τρωτών 
σημείων (CVD), όπως ορίζει η πρόταση οδηγίας NIS2·

5. υπογραμμίζει ότι η κυβερνοασφάλεια θα πρέπει να ενσωματωθεί στην ψηφιοποίηση· 
ζητεί, επομένως, τα έργα ψηφιοποίησης που χρηματοδοτούνται από την Ένωση να 
περιλαμβάνουν απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ιδίως 
όσον αφορά ανατρεπτικές τεχνολογίες (όπως η κβαντική υπολογιστική και η κβαντική 



κρυπτογραφία) η ανάδυση των οποίων θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη διεθνή 
ισορροπία· ζητεί ακόμη περισσότερη έρευνα σχετικά με τους μετακβαντικούς 
αλγόριθμους ως πρότυπο κυβερνοασφάλειας·

6. θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση της κοινωνίας μας σημαίνει ότι όλοι οι τομείς είναι 
αλληλένδετοι και ότι οι αδυναμίες σε έναν τομέα μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο για 
άλλους· εμμένει, ως εκ τούτου, στην άποψη ότι οι πολιτικές για την κυβερνοασφάλεια 
πρέπει να ενσωματωθούν στην ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ και στη χρηματοδότηση 
της ΕΕ και να είναι συνεκτικές και διαλειτουργικές σε όλους τους τομείς·

7. ζητεί συνεκτική χρήση των ταμείων της ΕΕ όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και την 
ανάπτυξη σχετικών υποδομών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
ότι αξιοποιούνται οι συνέργειες που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια μεταξύ των 
διαφόρων προγραμμάτων, ιδίως του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του 
προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ, του 
μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ, του InvestEU και της 
διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», και να αξιοποιήσουν πλήρως το Κέντρο και 
δίκτυο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

8. υπενθυμίζει ότι η επικοινωνιακή υποδομή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε 
ψηφιακής δραστηριότητας και ότι η κατοχύρωση της ασφάλειάς της συνιστά 
στρατηγική προτεραιότητα για την Ένωση· υποστηρίζει την τρέχουσα ανάπτυξη του 
συστήματος πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για τα δίκτυα 5G· επικροτεί 
την εργαλειοθήκη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια 5G και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τον κλάδο να συνεχίσουν τις προσπάθειες για ασφαλή δίκτυα 
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για όλη την αλυσίδα εφοδιασμού· καλεί 
την Επιτροπή να αποφύγει τον εγκλωβισμό σε προμηθευτές και να ενισχύσει την 
ασφάλεια των δικτύων προωθώντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εικονικοποίηση 
και τη δημιουργία νέφους των διαφόρων συνιστωσών των δικτύων· ζητεί ταχεία 
ανάπτυξη των τεχνολογιών επικοινωνιών των επόμενων γενεών, με θεμελιώδη αρχή 
την κυβερνοασφάλεια βάσει σχεδιασμού και τη διασφάλιση της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

9. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένα νέο, ισχυρό πλαίσιο ασφάλειας για 
τις υποδομές ζωτικής σημασίας της ΕΕ, προκειμένου να κατοχυρωθούν τα συμφέροντα 
της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες ικανότητες για 
την κατάλληλη αντιμετώπιση κινδύνων, απειλών και τεχνολογικών αλλαγών·

10. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει διατάξεις για να διασφαλίσει την προσβασιμότητα, τη 
διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα του δημόσιου πυρήνα του διαδικτύου και, ως εκ 
τούτου, τη σταθερότητα του κυβερνοχώρου, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση της ΕΕ 
στο σύστημα πυρήνα του DNS· θεωρεί ότι οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν μέτρα για τη διαφοροποίηση των προμηθευτών προκειμένου να 
μετριαστεί ο τρέχων κίνδυνος εξάρτησης από τις λίγες εταιρείες που κυριαρχούν στην 
αγορά· επικροτεί την πρόταση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ονομάτων χώρου 
(DNS4EU) ως εργαλείο για έναν ανθεκτικότερο πυρήνα του διαδικτύου· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω DNS4EU θα μπορούσε να 
αξιοποιήσει τις τελευταίες τεχνολογίες, τα πρωτόκολλα ασφαλείας και την 
εμπειρογνωσία σε κυβερνοαπειλές προκειμένου να προσφέρει ένα γρήγορο, ασφαλές 
και ανθεκτικό DNS σε όλους τους Ευρωπαίους· υπενθυμίζει την ανάγκη για καλύτερη 
προστασία του πρωτοκόλλου πύλης συνοριακής γραμμής (BGP), προκειμένου να 
αποτραπούν οι πειρατείες BGP· υπενθυμίζει τη στήριξή του σε ένα πολυσυμμετοχικό 



μοντέλο διακυβέρνησης του διαδικτύου, στο πλαίσιο του οποίου η κυβερνοασφάλεια 
θα πρέπει να αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιταχύνει την εφαρμογή του IPv6· αναγνωρίζει ότι το μοντέλο ανοικτής πηγής που 
αποτελεί τη βάση της λειτουργίας του διαδικτύου έχει αποδειχθεί αποδοτικό και 
αποτελεσματικό και ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τη χρήση του·

11. αναγνωρίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι εγκληματολογικές έρευνες στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας για την καταπολέμηση του εγκλήματος, του κυβερνοεγκλήματος και 
των κυβερνοεπιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων που υποστηρίζονται από 
κρατικές οντότητες, αλλά προειδοποιεί για τον κίνδυνο δυσανάλογων μέτρων που 
υπονομεύουν την ιδιωτική ζωή και την ελευθερία του λόγου των Ευρωπαίων πολιτών 
κατά τη χρήση του διαδικτύου· υπενθυμίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση 
του δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βουδαπέστης για το 
κυβερνοέγκλημα, που έχει τις προϋποθέσεις να ενισχύσει την ετοιμότητα κατά του 
κυβερνοεγκλήματος·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν τους πόρους τους για να 
ενισχύσουν τη στρατηγική ανθεκτικότητα της ΕΕ, να μειώσουν την εξάρτησή της από 
ξένες τεχνολογίες και να προωθήσουν την ηγετική της θέση και την ανταγωνιστικότητά 
της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ψηφιακή αλυσίδα εφοδιασμού 
(συμπεριλαμβανομένων της αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων σε νέφη, των 
τεχνολογιών επεξεργαστών, των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (τσιπ), της 
υπερασφαλούς συνδεσιμότητας, της κβαντικής υπολογιστικής και της επόμενης γενιάς 
δικτύων)·

13. θεωρεί ότι το σχέδιο για μια εξαιρετικά ασφαλή υποδομή συνδεσιμότητας αποτελεί 
σημαντικό μέσο για την ασφάλεια ευαίσθητων ψηφιακών επικοινωνιών· χαιρετίζει την 
εξαγγελθείσα ανάπτυξη ενός διαστημικού συστήματος ασφαλών επικοινωνιών της ΕΕ, 
το οποίο θα ενσωματώνει τεχνολογίες κβαντικής κρυπτογράφησης· υπενθυμίζει ότι θα 
πρέπει να καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών 
διαστημικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος (ΕΟΔ)·

14. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι πρακτικές ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις 
απειλές και τα συμβάντα στον κυβερνοχώρο δεν είναι ευπρόσδεκτες από τον ιδιωτικό 
και τον δημόσιο τομέα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
εμπιστοσύνη και να μειώσουν τα εμπόδια στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 
απειλές και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σε όλα τα επίπεδα· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένοι τομείς και ζητεί διατομεακή συνεργασία, 
δεδομένου ότι σπάνια τα τρωτά σημεία αφορούν έναν τομέα ειδικά· τονίζει ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να συνενώσουν τις δυνάμεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
προκειμένου να ανταλλάξουν με αποτελεσματικό τρόπο τις πλέον πρόσφατες γνώσεις 
τους σχετικά με τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας· υποστηρίζει τη σύσταση ομάδας 
εργασίας των κρατών μελών για τις υπηρεσίες πληροφοριών στον κυβερνοχώρο, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών στην ΕΕ και στον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο ειδικότερα, για την πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων μεγάλης κλίμακας·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία Κοινής Μονάδας 
Κυβερνοχώρου για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και των 
αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, την αποτροπή και την 
αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 



ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία στον τομέα της κυβερνοάμυνας και να 
αναπτύξουν έρευνα σχετικά με τις πλέον σύγχρονες ικανότητες κυβερνοάμυνας·

16. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας στη στρατηγική για την 
κυβερνοασφάλεια· ζητεί συνεχείς προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση στο θέμα της 
κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων της κυβερνοϋγιεινής και του διαδικτυακού 
γραμματισμού·

17. τονίζει τη σημασία ενός ισχυρού και συνεκτικού πλαισίου ασφάλειας για την 
προστασία όλου του προσωπικού της ΕΕ, των δεδομένων, των δικτύων επικοινωνιών 
και των συστημάτων πληροφοριών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων από 
κυβερνοαπειλές, βάσει ολοκληρωμένων, συνεπών και ομοιογενών κανόνων και 
κατάλληλης διακυβέρνησης· ζητεί τη διάθεση επαρκών πόρων και ικανοτήτων, μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εντολής της CERT-ΕΕ και σε σχέση με τις εν 
εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τον καθορισμό κοινών δεσμευτικών κανόνων για την 
κυβερνοασφάλεια για όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ·

18. ζητεί ευρύτερη χρήση των προτύπων εθελοντικής πιστοποίησης και κυβερνοασφάλειας, 
δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη βελτίωση του γενικού επιπέδου 
κυβερνοασφάλειας· χαιρετίζει τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης και 
το έργο της ευρωπαϊκής ομάδας πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας· καλεί τον 
ENISA και την Επιτροπή να εξετάσουν, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενωσιακού 
συστήματος πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, 
το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου για το 
«υψηλό» επίπεδο διασφάλισης·

19. τονίζει την ανάγκη αντιστοίχισης της ζήτησης εργασίας στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας για τη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων μέσω της συνέχισης των 
προσπαθειών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των φύλων που υπάρχει και σε αυτόν τον 
τομέα·

20. αναγνωρίζει την ανάγκη για καλύτερη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα όλους τους κινδύνους ασφάλειας 
πληροφοριών και τις ευκαιρίες βελτίωσης της κυβερνοασφάλειάς τους· καλεί τον 
ENISA και τις εθνικές αρχές να αναπτύξουν πύλες αυτοδοκιμασίας και οδηγούς 
βέλτιστων πρακτικών για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις· 
υπενθυμίζει ότι για την ασφάλεια αυτών των οντοτήτων έχει σημασία η κατάρτιση και 
η πρόσβαση σε ειδική χρηματοδότηση·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο 
Συμβούλιο, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


