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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. ottaa huomioon, että elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden suojaaminen vaatii monialaisen 
lähestymistavan, jonka on sisällettävä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
tärkeät näkökohdat, joita ovat esimerkiksi sisäinen turvallisuus, henkilötietojen 
suojaaminen sekä oikeus luottamuksellisuuteen ja yksityiselämään, millä tehostetaan 
turvallisuutta ja huolehditaan perusoikeuksien kunnioittamisesta;

2. muistuttaa, että elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden suojaaminen sisältyy EU:n sisäisen 
turvallisuuden strategiaan, kun parannetaan kansalaisten ja yritysten turvallisuutta 
verkkoympäristössä;

3. korostaa, että Euroopan elintärkeän infrastruktuurin määrittäminen on saatettava 
päätökseen ja sitä on päivitettävä jatkuvasti komission valvonnassa (Euroopan elintärkeän 
infrastruktuurin määrittämisestä ja nimeämisestä sekä arvioinnista, joka koskee tarvetta 
parantaa sen suojaamista annetun) neuvoston direktiivin 2008/114/EY1 mukaisesti; 
painottaa myös tarvetta luoda elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmä EU:n 
tasolla mahdollisimman pian; edellyttää, että neuvoston direktiiviä 2008/114/EY olisi 
tarkasteltava uudelleen, jotta myös tieto- ja viestintätekniikan ala luokitellaan 
elintärkeäksi alaksi, sillä julkisyhteisöt, yritykset ja yksityiset kotitaloudet ovat siitä hyvin 
riippuvaisia;

4. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan kansallisia strategioita ja varmistamaan niille vakaan 
päätöksenteko- ja sääntely-ympäristön, monipuoliset kansalliset riskinhallintatoimet ja 
tarvetta vastaavat valmiustoimet ja -mekanismit; kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole 
vielä perustaneet kansallisia tietotekniikan kriisiryhmiä (CERT), perustamaan ne ajoissa 
turvautuen tarvittaessa Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) apuun;

5. katsoo, että mitä tahansa laaja-alaista tietojärjestelmää, joka koskee esimerkiksi EU:n, 
jäsenvaltioiden hallitusten tai finanssi- ja terveydenhuoltolaitosten luottamuksellisia 
henkilötietoja, tulisi pitää osana elintärkeää tietoinfrastruktuuria, ja tällaisten tietojen 
suojaaminen olisi varmistettava korkeimpien mahdollisten standardien mukaisesti;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin elintärkeiden 
infrastruktuureiden suojaamiseksi tietoverkkohyökkäyksiltä ja tarjoamaan keinoja, joiden 
avulla voidaan estää pääsy elintärkeään infrastruktuuriin, mikäli suora 
tietoverkkohyökkäys uhkaisi vakavasti sen moitteetonta toimintaa;

7. korostaa yleiseurooppalaisten laajamittaisten verkkoturvallisuusharjoitusten sekä 
yhtenäisten uhka-arviota koskevien vaatimusten määrittämisen merkitystä;

8. katsoo, että ENISAlla voi olla tärkeä asema EU:n tasolla elintärkeiden 
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tietoinfrastruktuureiden suojaamisessa, koska se voi tarjota teknistä asiantuntemusta 
jäsenvaltioille, EU:n toimielimille ja elimille sekä antaa raportteja ja analyysejä EU:n ja 
maailmanlaajuisten tietojärjestelmien turvallisuudesta;

9. uskoo, että EU:n ulkopuolelle ulottuva kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä, sillä 
tietoverkkouhkat ovat luonteeltaan maailmanlaajuisia, ja ne vaativat kansainvälisen 
oikeuden määräysten mukaisia maailmanlaajuisia ratkaisuja; painottaa lisäksi, että 
kaikkien arkaluonteisten tietojen vaihtoa sisältävien kansainvälisten sopimusten 
tekemisessä tulisi ottaa huomioon tiedonsiirron ja -varastoinnin turvallisuus;

10. korostaa, että komission tulevassa "internetin turvallisuusstrategiassa" olisi otettava 
erityisesti huomioon elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden suojaamista koskeva työ ja 
pyrittävä tietoverkkoturvallisuuden osalta kokonaisvaltaiseen ja järjestelmälliseen 
lähestymistapaan sisällyttämällä strategiaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten 
turvatoimia koskevat vähimmäisstandardit tai yksittäisten käyttäjien, yritysten ja julkisten 
laitosten opettaminen, ja reaktiivisia toimenpiteitä, kuten rikosoikeudellisia, 
siviilioikeudellisia ja hallinnollisia seuraamuksia;

11. uskoo, että yhteistyötä EU:ssa tulisi vahvistaa ja lisätä ennen kaikkea siviili- ja 
sotilastoimijoiden välillä sekä sellaisten oikeusviranomaisten ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä, jotka estävät ja torjuvat tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä 
ja määräävät niistä rangaistuksia, mukaan luettuina jäsenvaltioiden poliisivoimat ja muut 
lainvalvontaviranomaiset sekä EU:n erillisvirastot, kuten Eurojust, Europol ja ENISA;

12. korostaa julkisen ja yksityisen sektorin välisen vahvan yhteistyön merkitystä, sillä 
sektoreiden eri vahvuuksien pitäisi toisiaan täydentäen tukea infrastruktuureiden 
suojaamiseksi tehtyjä toimia ja siten Euroopan kansalaisten elämää ja yksityisyyttä; 
kehottaa komissiota perustamaan suojaustoimien varmistamiseksi Euroopan julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuden, joka toimii yhteistyössä ENISAn ja Euroopan 
hallitusten CERT-ryhmän kanssa;

13. huomauttaa, että useiden kansainvälisten ja EU:n toimielinten, elinten ja virastojen sekä 
jäsenvaltioiden monet meneillään olevat toimet edellyttävät koordinointia päällekkäisen 
työn välttämiseksi, minkä vuoksi on syytä harkita koordinaatiosta vastaavan viranomaisen 
nimittämistä, mahdollisesti nimittämällä EU:n verkkoturvallisuuskoordinaattori;

14. katsoo, että elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden suojaamistoimien avulla lisätään 
kansalaisten yleistä turvallisuutta ja parannetaan myös kansalaisten käsitystä 
turvallisuudesta ja heidän luottamustaan toimenpiteisiin, joita hallitus toteuttaa heidän 
suojaamisekseen;

15. korostaa eurooppalaisen tutkimuksen jatkuvan integroinnin kehittämisen ja varmistamisen 
merkitystä eurooppalaisen huippuosaamisen ylläpitäjänä ja vahvistajana elintärkeiden 
tietoinfrastruktuureiden suojaamisen alalla;

16. korostaa verkkoturvallisuusalan tutkimuksen aktiivisen etenemissuunnitelman merkitystä;

17. kannattaa verkkoturvallisuuskoulutusta (tohtoriopiskelijoiden harjoittelut, 
korkeakouluopinnot, työpajat, opintoharjoittelut jne.) ja erityisiä koulutusharjoituksia 
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elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden suojaamisesta;

18. kannattaa kansallisten yksityisten sektorien ja ENISAn tiivistä yhteistyötä ja 
vuorovaikutusta, jotta kansalliset/valtiolliset CERT-ryhmät voidaan kytkeä eurooppalaisen 
tiedonjako- ja hälytysjärjestelmän (EISAS) kehittämiseen;

19. Korostaa, että on tärkeää laatia yhteinen eurooppalainen verkkoturvallisuusstrategia ja 
esittää aikataulu siihen liittyvien toimien ja tarvittavien resurssien määrittämiseksi; 

20. korostaa, että kriittisen tietoteknisen infrastruktuurin suojaamiseen osallistuvien EU:n ja 
Yhdysvaltojen tärkeimpien toimijoiden ja lainsäädäntövallan käyttäjien on käytävä 
jäsenneltyä vuoropuhelua päästäkseen yhteisymmärrykseen oikeudellisesta ja 
hallinnollisesta järjestelmästä ja saadakseen niitä varten yhteiset tulkinnat ja kannat. 
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