Eesti ja USA vastastikuse mõistmise memorandum 5G turvalisuse kohta
Arvestades asjaolu, et turvalised viienda põlvkonna traadita sidevõrgud (5G) on lähitulevikus
äärmiselt olulised nii majandusele kui ka riiklikule julgeolekule, teatavad Eesti ja Ameerika
Ühendriigid, et soovivad tugevdada koostööd 5G tehnoloogia vallas.
Tänu 5G-le on võimalik kasutada suurt hulka uusi rakendusi, sealhulgas pakkuda avalikkusele
kõrgtehnoloogilisi elutähtsaid teenuseid, mis toob kasu meie kodanikele ja majandusele. Suurem
andmete hulk 5G võrkudes ühendab omavahel veelgi tihedamalt kõigi riikide, sealhulgas ka Eesti
ja Ameerika Ühendriikide majandused ning hõlbustab piiriülest teenuste osutamist ja
kaubavahetust. Äärmiselt oluline on kaitsta sidevõrke häirete või manipuleerimise eest ning tagada
Ameerika Ühendriikide, Eesti ja teiste riikide kodanike eraelu ja isikuvabaduste kaitse.
Seega toetavad Eesti ja Ameerika Ühendriigid Praha eesistuja avaldust Praha 5G
julgeolekukonverentsil kui olulist sammu selles suunas, et kujundatakse ühine lähenemisviis 5G
turvalisusele ning tagatakse turvaline ja elujõuline sidevõrkude ökosüsteem. Praha ettepanekutes
rõhutatakse vajadust ehitada 5G võrke vastavalt vaba ja õiglase konkurentsi, läbipaistvuse ja
õigusriigi põhimõtetele.
Eesti ja Ameerika Ühendriigid märgivad, et jõuline ja terviklik lähenemisviis võrguturvalisusele
peab olulise osana sisaldama komponentide ja tarkvarapakkujate põhjalikku hindamist. Me usume,
et kaitsmaks meie võrke loata juurdepääsu või sekkumise eest peavad kõik riigid tagama, et
võrkudes osalevad üksnes usaldusväärsed ja kindlad tarnijad. Pakkujate ja tarneahelate range
hindamine peaks sisaldama järgmisi osi:
1) tarnijaid ei tohiks alluda ilma sõltumatu kohtuliku kontrollita välisriigi valitsusele
2) rahastamine peaks olema läbipaistev, äripõhine ning järgima hangete, investeeringute ja
lepingute vallas tavapäraseid parimaid tavasid
3) omanike, partnerite ja äriühingute üldjuhtimise struktuurid peaksid olema läbipaistvad
4) pühendumus uuendustele ja intellektuaalomandi õiguste austamisele,
5) tõendatud kinnipidamine õigusriigi põhimõtetest; julgeolekukeskkond; müügieetika
rikkumistest hoidumine; turvaliste standardite ja tööstuse parimate tavade järgimine, et
edendada toodete ja teenuste pakkumist.
Eesti ja Ameerika Ühendriigid usuvad, et riikidel on hädavajalik hakata ebausaldusväärsete infoja sidetehnoloogia pakkujate ja tarneahelate asemel kasutama usaldusväärseid. Nende
jõupingutustega ei suurendata mitte ainult meie julgeolekut, vaid antakse ühtlasi erasektori
uuendajatele võimalus vabas ja õiglases konkurentsis edu saavutada, mis on kasulik meie riikide
digitaalsele majandusele. Ühtlasi kavatsevad Eesti ja Ameerika Ühendriigid teha koostööd, et tõsta
NATO liitlaste teadlikkust 5G turvalisuse olulisusest.
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