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Одиторите предупреждават, че киберсигурността на 
ЕС е изправена пред множество предизвикателства 
Съгласно новия информационно-аналитичен документ на Европейската сметна палата, 
въпреки постигнатия напредък, все още съществуват различни предизвикателства за 
укрепването на киберсигурността в ЕС. Според одиторите, с увеличаването на риска от 
киберпрестъпления или кибератаки от съществено значение е да се изгради устойчивост 
чрез укрепване на управлението, развиване на уменията и информираността и засилване 
на координацията. Те акцентират също върху значението на целесъобразното отчитане и 
оценяване, чрез които да се подпомогне ЕС  в постигането на целта за превръщане на ЕС в 
най-безопасната цифрова среда в света. 

Настоящият информационно-аналитичен документ има за цел да направи преглед на 
контекста на политиката за киберсигурност, който според одиторите е сложен и 
разнороден, и да установи основните предизвикателства пред ефективното осъществяване 
на тази политика.  

„Като се имат предвид настоящите предизвикателства, свързани с киберзаплахи, 
крайно необходимо е ЕС да засили своята киберсигурност и цифрова независимост, като 
същевременно изисква непрекъснато отстояване на основните ценности на ЕС,“ заяви 
Baudilio Tomé Muguruza — членът на ЕСП, който отговаря за изготвянето на 
информационно-аналитичния документ. 

Одиторите разглеждат предизвикателствата пред политиката за киберсигурност в четири 
главни групи: политика и законодателна рамка; финансиране и разходване на средствата; 
изграждане на киберустойчивост; и ефективна реакция при киберинциденти. 

Политика и законодателна рамка — кибернетичната екосистема на ЕС е сложна и 
многопластова. Опитът да се свържат заедно всички тези движещи се части по всеобхватен, 
стратегически, съгласуван и координиран начин е основно предизвикателство. 
Разработването на действия, съответстващи на стратегията на ЕС за киберсигурност, е 
предизвикателство поради липсата на измерими цели и достатъчно надеждни данни. 

http://www.eca.europa.eu/
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Рядко се измерват резултати и много малък брой области на политиката се оценяват, 
включително състоянието на киберсигурността в ЕС и готовността за реагиране. Ето защо 
предизвикателството е да се премине към култура на изпълнение с интегрирани практики 
за оценяване. 

Финансиране и разходване на средствата — според настоящия документ разходването на 
средствата за киберсигурност в ЕС е недостатъчно и фрагментирано. ЕС и неговите държави 
членки трябва да знаят какъв е размерът на колективните инвестиции, за да са наясно кои 
пропуски следва да се попълнят, но формирането на ясна представа за това не е лесно. Не 
съществува специален бюджет на ЕС за финансиране на стратегията за киберсигурност, 
нито ясна представа за размера и предназначението на средствата. 

Комисията работи за преодоляване на разпокъсаността при научните изследвания в 
сферата на киберсигурността, но към днешна дата резултатите от инвестициите в научни 
изследвания често не са добре патентовани, реализирани на пазара или внедрени в 
практиката, което се отразява на устойчивостта на ЕС, на неговата конкурентоспособност и 
на неговата независимост. 

Изграждане на киберустойчивост — липсата на съгласувана международна рамка за 
управление на киберсигурността намалява способността на световната общност за 
реагиране и предотвратяване на кибератаки. В публичния и частния сектор на ЕС 
съществуват множество слабости при управлението на киберсигурността. Това 
представлява предизвикателство за съгласуван подход към киберсигурността в ЕС. Освен 
това, предвид нарастващия недостиг на умения по киберсигурност в световен мащаб, 
повишаването на уменията и осведомеността във всички сектори и на всички равнища на 
обществото е от съществено значение. 

Ефективна реакция на киберинциденти — цифровите системи са станали толкова сложни, 
че е невъзможно да бъдат предотвратени всички атаки. Следователно предизвикателството 
е бързото откриване и реагиране. Киберсигурността все още не е напълно интегрирана в 
съществуващите механизми за координация в отговор на кризи на равнището на ЕС, което 
потенциално ограничава способността на Съюза да реагира при широкомащабни 
трансгранични киберинциденти. Потенциалната намеса в изборни процеси и кампаниите за 
дезинформация също представляват сериозно предизвикателство, особено с оглед на 
изборите за Европейски парламент през май 2019 г. 

Бележки към редакторите 

Информационно-аналитичните документи представят и анализират конкретни области на 
политика. Те не съдържат одитни констатации. Анализът в този документ е на базата на 
документна проверка на публично достъпната информация в официални документи, 
документи за изразяване на позиция и проучвания на трети страни. Работата на терен беше 
извършена от април до септември 2018 г. и бяха взети предвид и развитията до декември 
2018 г. Одиторите допълниха дейността си с проучване сред националните одитни 
институции на държавите членки и чрез събеседвания с основни заинтересовани страни от 
институциите на ЕС и с представители от частния сектор. 
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Информационно-аналитичният документ „Предизвикателства пред ефективното прилагане 
на политиката на ЕС за киберсигурност“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 
23 официални езика на ЕС.   
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