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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitse kohta – Saavutused ja edasised sammud: 
üleilmse küberjulgeoleku suunas
(2011/2284(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni Euroopa uue digitaalne tegevuskava 
kohta: 2015.eu1,

– võttes arvesse oma 15. juuni 2010. aasta resolutsiooni Interneti haldamise järgmiste 
sammude kohta2,

– võttes arvesse oma 6. juuli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa lairibaühenduse kohta: 
investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvu3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A7–0000/2012),

A. arvestades, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) võimalusi majanduse ja 
ühiskonna edendamisel suudetakse täielikult ära kasutada vaid siis, kui kasutajad usuvad 
nende ohutusse ja vastupidavusse ning kui küberruumis tagatakse tõhusalt andmete 
puutumatust ja intellektuaalse omandi õigusi käsitlevate õigusaktide täitmine;

B. arvestades, et äärmiselt turvaliste ja vastupidavate IKT-võrkude, teenuste ja tehnoloogiate 
arendamine muudab ELi majanduse konkurentsivõimelisemaks;

C. arvestades, et küberintsidendid, häired ja ELi institutsioonide ning liikmesriikide 
infoinfrastruktuuride vastu suunatud hiljutised rünnakud annavad tunnistust vajadusest 
luua vastupidav, innovaatiline ja tõhus elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitse süsteem, 
mis põhineb täielikul rahvusvahelisel koostööl;

1. väljendab heameelt elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitset käsitleva Euroopa 
tegevuskava rakendamise üle liikmesriikides, sealhulgas elutähtsate infrastruktuuridega 
seotud teabe vahetuse infosüsteemi (CIWIN) loomise üle;

2. märgib direktiivi nr 2008/114/EÜ4 rakendamisest alates toimunud positiivseid muutusi ja 
nõuab direktiivi rakendusala laiendamist eriti IKT-sektori lisamisega ja selliste 
valdkondade nagu finantsteenused, tervishoid, toidu ja vee tarnesüsteemid, tuumaenergia 
alased teadusuuringud ja tööstus (juhul kui neid ei käsitleta erisätetes) arvessevõtmist; on 
seisukohal, et kõnealused sektorid peaksid ühtlasi olema üks osa sektoriülesest 

                                               
1 ELT C 81E, 15.3.2011, lk 45.
2 ELT C 236E, 12.8.2011, lk 33.
3 P7_TA(2011)0322.
4 ELT L 345, 23.12.2008, lk 75.
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lähenemisviisist, mille elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteem 
on vastu võtnud (koosnedes koostööst, hoiatussüsteemist ja heade tavade vahetamisest);

3. seoses sellega, et liikmesriikide ja ELi elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitse süsteemid 
on vastastikku seotud, üksteisest äärmiselt sõltuvad, tundlikud, strateegilised ja 
haavatavad, nõuab minimaalsete vastupidavuse standardite perioodilist ajakohastamist, et 
kaitsta häirete, vahejuhtumite, hävitamiskatsete või rünnakute eest, näiteks hajutatud 
teenusetõkestamise ründed; 

4. soovitab kehtestada haldaja turvalisuse tagamise kavad või samaväärsed meetmed kõigis 
elutähtsates ELi infoinfrastruktuurides ning turvalisuse kontaktametnike nimetamist;

5. nõuab tungivalt, et Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) koordineeriks ja viiks igal 
aastal läbi ELi internetijulgeoleku teadlikkuse kuud, nii et küberjulgeolekuga seotud 
probleemid saaksid liikmesriikide ja ELi kodanike eritähelepanu osaliseks;

6. kutsub liikmesriike üles koostama riiklikud küberjulgeoleku plaanid hädaolukorra 
lahendamiseks, mis peaksid hõlmama olulisemaid osi nagu asjaomased kontaktpunktid ja 
sätted abi, piiramise ja parandamise kohta piiriülest tähtsust omavate küberhäirete või -
rünnakute korral; märgib, et liikmesriigid peaksid riiklikul tasandil ühtlasi kehtestama 
asjakohased koordineerimismehhanismid/struktuurid, mis aitaksid parandada 
koordineerimist liikmesriikide pädevate asutuste vahel ning muuta nende võetud meetmed 
sidusamaks;

7. soovitab komisjonil esitada ettepanek siduvate meetmete kohta, mille eesmärk on 
kehtestada minimaalsed standardid ja parandada liikmesriikide infoturbeintsidentidega 
tegelevate rühmade omavahelist koordineerimist;

8. väljendab heameelt komisjoni algatuse üle töötada 2013. aastaks välja Euroopa teabe 
jagamise ja hoiatussüsteem;

9. väljendab heameelt erinevate komisjoni algatatud konsultatsioonide üle sidusrühmadega 
internetijulgeoleku ja elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitse tegevuskava teemal, 
sealhulgas vastupidavust käsitleva Euroopa avaliku ja erasektori partnerluse ja 2011. aasta 
digitaalse assamblee üle; innustab komisjoni tegema edasisi pingutusi akadeemiliste 
ringkondade ja IKT kasutajate ühenduste julgustamisel, et nad oleksid aktiivsemad, ning 
konstruktiivse, paljusid sidusrühmi kaasava dialoogi tugevdamisel küberjulgeoleku 
probleemide teemal;

10. väljendab heameelt Euroopa liikmesriikide foorumi seni tehtud töö üle sektoripõhiste 
kriteeriumide koostamisel, et määrata kindlaks ELi elutähtsad infrastruktuurid, 
keskendudes seejuures eelkõige tava- ja mobiilsidele, ning interneti vastupidavust ja 
stabiilsust käsitlevate Euroopa põhimõtete ja suuniste arutamisel, ja loodab liikmesriikide 
jätkuvale üksmeele saavutamisele;

11. kutsub komisjoni üles esitama 2012. aasta lõpuks ettepaneku liidu laiahaardelise 
internetijulgeoleku strateegia kohta, mis põhineb selgel terminoloogial; on seisukohal, et 
internetijulgeoleku strateegia eesmärk peaks olema küberruumi loomine, mida toetab 
turvaline ja vastupidav infrastruktuur ning mis toetab innovatsiooni, teabe vaba liikumist 
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ja heaolu ning kaitseb eraelu puutumatust ja muid kodanikuvabadusi; on jätkuvalt 
seisukohal, et strateegias tuleks üksikasjalikult määratleda põhimõtted, eesmärgid, 
meetodid, vahendid ja poliitikad (nii liidusisesed kui -välised), mis on vajalikud 
liikmesriikide ja ELi pingutuste suunamiseks ohutu, jätkuva, tugeva ja vastupidava 
teenuse tagamisel, olgu see seotud elutähtsa infrastruktuuriga või interneti 
tavakasutamisega;

12. kutsub komisjoni üles esitama ettepaneku elutähtsates sektorites (info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiad, finantsteenused, energeetika, transport, vee- ja toidu 
tarned) turvarikkumistest teatamise ELi raamistiku kohta, eesmärgiga teavitada 
liikmesriike ja kasutajaid küberjuhtumitest, -rünnakutest ja -häiretest;

13. juhib tähelepanu sellele, et internetijulgeoleku parandamiseks loodud tehnoloogiate 
arendamise ja kasutamise taga olevaks edasiviivaks jõuks on info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia tööstusharu; tuletab meelde, et ELi poliitika peab 
ettevõtluse ning avaliku ja erasektori partnerluse võimaluste täielikuks ärakasutamiseks 
sisaldama vajalikke stiimuleid;

14. tuletab meelde, et rahvusvaheline koostöö on tõhusate küberjulgeoleku meetmete 
rakendamise põhiline vahend; tunnistab, et EL ei ole praegu küberjulgeolekuga seotud 
jätkuvasse rahvusvahelisse koostöösse ja dialoogidesse aktiivselt kaasatud; kutsub 
komisjoni ja Euroopa välisteenistust algatama konstruktiivset dialoogi ühiste arusaamade 
ja poliitikateni jõudmiseks kõigi sarnaselt mõtlevate riikidega, et suurendada interneti ja 
elutähtsate infrastruktuuride vastupidavust; on jätkuvalt seisukohal, et samal ajal peaks EL 
püsivatel alustel lisama interneti turvalisuse probleemid oma välissuhete temaatikasse, 
muuhulgas erinevate rahastamisvahendite väljatöötamisse;

15. väljendab heameelt 2010. aasta novembris toimunud ELi ja Ameerika Ühendriikide 
tippkohtumisel loodud ELi ja Ameerika Ühendriikide küberjulgeoleku ja 
küberkuritegevuse vastase töörühma üle ning toetab selle pingutusi vajalike standardite 
väljatöötamisel, mille eesmärk on tugevdada rahvusvahelist koostööd digitaalse 
julgeoleku alal; 

16. teeb ettepaneku panna alus ELi ja Ameerika Ühendriikide seadusandjate vahelisele 
struktureeritud dialoogile internetiga seotud probleemide arutamiseks, et leida ühised 
arusaamad, tõlgendused ja seisukohad;

17. nõuab tungivalt, et Euroopa välisteenistus ja komisjon kindlustaksid Euroopa 
liikmesriikide foorumi tehtud töö põhjal aktiivse seisukoha asjaomastes rahvusvahelistes 
foorumites, koordineerides muuhulgas liikmesriikide seisukohti ELi põhiliste väärtuste, 
eesmärkide ja poliitikate edendamise eesmärgil interneti turvalisuse ja vastupidavuse 
valdkonnas; märgib, et sellisteks foorumiteks on NATO, Ühinenud Rahvaste 
Organisatsioon (eelkõige Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu ja Interneti 
haldamise foorumi kaudu), Interneti nimede ja numbrite määramise korporatsioon, 
internetiaadresse haldav organisatsioon, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon, 
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ning Maailmapank;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Tehnoloogia osakaal on kõigis oma aspektides meie igapäevaelus jätkuvalt suurenenud, 
ulatudes kommunikatsioonist rahanduse ja panganduseni, transpordist energeetikani, 
kultuurist ja meelelahutusest tervishoiuni.

Tänapäeval kasutatakse üha rohkem internetti ja arvutipõhiseid tehnoloogiaid ning interneti 
turvalisus on Euroopa Liidu ja ülejäänud maailma üks tähtsaim poliitiline prioriteet. 2010. 
aastal käivitatud ELi 2020. aasta strateegias on juhtalgatuseks ELi digitaalne tegevuskava, mis 
seab Euroopa Liidu tehnoloogilisele arengule ambitsioonikad eesmärgid. Selliste 
innovaatiliste IKT-tehnoloogiate, nagu kiire ja ülikiire tava- ja mobiilne internet ning 
mobiilside võrgud, arukad võrgud, aga ka internetiteenuste nagu pilvandmetöötlus ja asjade 
internet kasvav kasutamine ja rakendamine põhineb ühel lihtsal kuid olulisel aspektil –
turvalisus, vastupidavus ja usaldus.

2006. aasta detsembris võttis komisjon vastu teatise Euroopa elutähtsate infrastruktuuride 
kaitse Euroopa programmi (EPCIP) kohta. Selles kehtestatakse üldine raamistik elutähtsate 
infrastruktuuride kaitsemeetmetele ELi tasandil. Kaks aastat hiljem võttis nõukogu vastu 
direktiivi nr 2008/114/EÜ Euroopa elutähtsate infrastruktuuride identifitseerimise ja 
määramise ning nende kaitse parandamise vajaduse hindamise kohta. Esimeses etapis 
keskenduti direktiivis energeetika- ja transpordisektoritele. Selles käsitleti ainult neid 
infrastruktuure, mille häired mõjutaksid kahte või enamat ELi liikmesriiki.

Direktiivis 2008/114 määratleti IKT-sektor kui tulevane esmatähtis sektor, kuigi seda ei 
liigitatud kriitiliseks infrastruktuuriks. Sellele vaatamata on komisjon 2005. aastast alates 
rõhutanud pingutuste koordineerimise vajadust elektroonilise kommunikatsiooni suhtes 
usalduse ja kindlustunde loomisel1. Selleks võeti 2006. aastal vastu turvalise infoühiskonna 
strateegia2, mille peamiseid koostisosi toetati nõukogu resolutsioonis nr 2007/068/01.

2009. aastal võttis komisjon vastu teatise pealkirjaga „Euroopa kaitsmine laiaulatuslike 
küberrünnakute ja häirete eest: valmisoleku, turvalisuse ja vastupidavuse suurendamine”3. 
Selle teatisega kehtestas komisjon elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitse tegevuskava, mille 
eesmärgiks on soodustada ja toetada elutähtsate infoinfrastruktuuride turvalisust nii 
liikmesriikide kui ka liidu tasandil. Tegevuskavas määratletakse komisjoni, ENISA, 
liikmesriikide ja tööstusharu konkreetne roll. IKT-infrastruktuuride turvalisuse ja 
vastupidavuse suurendamise probleemi käsitleti veelgi intensiivsemalt Euroopa digitaalarengu 
tegevuskavas4 ja sellega seotud nõukogu järeldustes5, ettepanekus võtta vastu direktiiv 
infosüsteemide vastu suunatud rünnete kohta6, ning samuti komisjoni ettepanekus anda 
tugevdatud ja kaasajastatud ENISAle uued volitused7.

                                               
1 COM(2005) 229.
2 COM(2006) 251.
3 COM(2009) 149.
4 COM(2010) 245.
5 Nõukogu 31. mai 2010. aasta järeldused.
6 COM(2010) 517.
7 COM(2010) 521.
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2011. aasta märtsis avaldas komisjon teatise elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitse kohta: 
„Saavutused ja edasised sammud: üleilmse küberjulgeoleku suunas”1. Selles dokumendis 
vaatleb komisjon 2009. aastast pärineva elutähtsate infoinfrastruktuuride kaitse rakendamise 
tulemusi ja kirjeldab järgmisi võetavaid samme, pöörates enam tähelepanu ELi piiridest 
kaugemale ulatuvale rahvusvahelisele koostööle. 

Kõik need mõne aasta jooksul toimunud muutused, millega liidu küberruumi turvalisuse 
suurendamise pingutused ei ole veel lõppenud, näitavad, et interneti turvalisuse probleem on 
püsiv. On ilmne, et internet on elutähtis infrastruktuur ning et internetikatkestus võib 
põhjustada ulatuslikku kahju ja turvalisuse riski, mõjutades väga paljusid Euroopa kodanikke 
ja ettevõtteid. Lisaks nõuab tehnoloogia kiire areng, et internetirünnete ennetamine, 
vastumeetmed ja ülemaailmse võrgu vastupidavus põhineks laiahaardelisel, 
reageerimisvõimelisel, paindlikul, innovaatilisel ja pikaajalisel raamistikul. See raamistik 
peab tagama tõhusa suhtluse valitsuste, ettevõtete, üksikisikute ja kõigi muude sidusrühmade 
vahel. Lõpetuseks, kuid sugugi mitte vähemtähtsana, on interneti suurem vastupidavus 
võimalik vaid juhul, kui on kehtestatud tõhus rahvusvahelise koostöö ja rahvusvaheliste 
normide süsteem.

                                               
1 COM(2011) 163 lõplik.


