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Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w UE wiąże się z 
wieloma wyzwaniami – ostrzegają kontrolerzy 
UE wciąż musi sprostać wielu wyzwaniom, aby wzmocnić cyberbezpieczeństwo, choć 
poczyniono w tym zakresie pewne postępy – wynika z nowego dokumentu analitycznego 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Kontrolerzy odnotowują, że wobec rosnącego 
zagrożenia cyberprzestępstwami i cyberatakami należy koniecznie zwiększyć odporność, 
usprawniając zarządzanie, podnosząc poziom umiejętności i zapewniając lepszą koordynację 
działań. Zwracają również uwagę na znaczenie zapewnienia rzetelnej rozliczalności i oceny, tak 
aby ułatwić UE stworzenie najbezpieczniejszego środowiska cyfrowego na świecie. 

Dokument analityczny ma przedstawić w zarysie warunki, w jakich prowadzona jest unijna 
polityka cyberbezpieczeństwa, określone przez autorów tekstu jako złożone i niejednorodne, a 
także wskazać najistotniejsze wyzwania związane ze skutecznym realizowaniem tej polityki.  

– Bieżące wyzwania wynikające z cyberzagrożeń sprawiają, że właśnie teraz UE powinna 
wzmocnić własne cyberbezpieczeństwo i autonomię cyfrową. Jednocześnie należy ciągle 
angażować się w obronę unijnych wartości podstawowych – oświadczył Baudilio Tomé 
Muguruza, członek Trybunału odpowiedzialny za ten dokument analityczny. 

Kontrolerzy uznają, że wyzwania związane z polityką dotyczącą cyberprzestrzeni można 
pogrupować w cztery główne kategorie: ramy polityczne i prawne; finansowanie i wydatkowanie 
środków; budowanie cyberodporności; skuteczne reagowanie na cyberincydenty. 

Jeśli chodzi o ramy polityczne i prawne, unijne cyberśrodowisko jest złożone i wielowarstwowe. 
Kluczowa trudność polega na połączeniu tych wszystkich niezależnie działających elementów w 
kompleksowy, strategiczny, skoordynowany i spójny sposób. Wobec braku mierzalnych celów 
oraz niewielkiej ilości dostępnych wiarygodnych danych kolejnym wyzwaniem jest opracowanie 
działań dostosowanych do unijnej strategii w zakresie cyberbezpieczeństwa. Pomiary wyników 
przeprowadza się rzadko i dotychczas ocenie poddano jedynie niewielką liczbę obszarów polityki, 
co odnosi się również do stanu cyberbezpieczeństwa UE i gotowości w tej dziedzinie. Należy 
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zatem dążyć do przyjęcia kultury organizacyjnej ukierunkowanej na wyniki i powiązanej z 
ugruntowanymi praktykami oceny. 

Jeśli chodzi o finansowanie i wydatkowanie środków, w dokumencie zwrócono uwagę, że wydatki 
na cyberbezpieczeństwo w UE są niewielkie i pozostają rozdrobnione. UE i państwa członkowskie 
muszą wiedzieć, ile środków łącznie inwestuje się w tej dziedzinie, aby móc wyeliminować 
istniejące luki. Niemniej uzyskanie całościowego obrazu wydatków okazuje się trudne. Na 
potrzeby strategii w zakresie cyberbezpieczeństwa nie wydzielono odrębnego budżetu w UE, brak 
jest ponadto przejrzystych informacji, jakie środki przeznaczono na jakie cele. 

Komisja podejmuje starania, by przezwyciężyć rozdrobnienie w obszarze badań nad 
cyberbezpieczeństwem, ale do tej pory rezultaty badawcze są często w niewystarczającym 
stopniu obejmowane patentami, wprowadzane do obrotu lub wykorzystywane na szerszą skalę, 
co zmniejsza odporność, konkurencyjność i autonomię UE. 

Jeśli chodzi o budowanie cyberodporności, brak spójnych międzynarodowych ram zarządzania w 
zakresie cyberbezpieczeństwa osłabia zdolność globalnej społeczności do reagowania na 
cyberataki i zapobiegania im. Uchybienia w zarządzaniu w zakresie cyberbezpieczeństwa są 
powszechne w sektorach publicznym i prywatnym w UE. Utrudnia to przyjęcie spójnego 
ogólnounijnego podejścia do cyberbezpieczeństwa. Ponadto coraz bardziej odczuwalny w skali 
globalnej niedostatek umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa oznacza, że podnoszenie 
poziomu umiejętności i świadomości we wszystkich sektorach i warstwach społecznych jest 
niezwykle istotne. 

Jeśli chodzi o skuteczne reagowanie na cyberincydenty, systemy cyfrowe stały się tak złożone, że 
zapobieżenie wszystkim atakom jest niemożliwe. Wyzwanie w tym względzie polega zatem na 
zapewnieniu szybkiego wykrywania i reakcji. Cyberbezpieczeństwo nie zostało jeszcze w pełni 
włączone w istniejące ogólnounijne mechanizmy koordynacji reagowania kryzysowego. Może to 
ograniczać zdolność Unii do reagowania na transgraniczne cyberincydenty o dużym zasięgu. 
Istotnymi wyzwaniami są również ewentualna ingerencja w procesy wyborcze i kampanie 
dezinformacyjne, w szczególności wobec zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego 
zaplanowanych na maj 2019 r. 

Informacje dla redaktorów 

Dokument analityczny przedstawia opis określonego obszaru polityki, ale nie zawiera ustaleń 
kontroli. Analiza zaprezentowana w omawianym dokumencie opiera się na przeglądzie 
ogólnodostępnych informacji pochodzących z oficjalnych dokumentów, stanowisk i opracowań 
zewnętrznych. Prace zrealizowano w okresie od kwietnia do września 2018 r., przy czym w 
dokumencie uwzględniono rozwój sytuacji aż do grudnia 2018 r. Kontrolerzy uzupełnili 
wspomniane prace ankietą rozesłaną do krajowych organów kontroli państw członkowskich oraz 
wywiadami z przedstawicielami kluczowych zainteresowanych stron z unijnych instytucji oraz 
sektora prywatnego. 

Dokument analityczny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Unijna polityka 
cyberbezpieczeństwa – wyzwania związane ze skuteczną realizacją” jest dostępny na stronie 
internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE.   
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