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Revizorji opozarjajo, da je na področju kibernetske 
varnosti v EU več izzivov 
Glede na navedbe v novem informativnem dokumentu Evropskega računskega sodišča kljub 
napredku še vedno obstaja več izzivov v zvezi s krepitvijo kibernetske varnosti v EU. Ker je 
tveganje, da bomo postali žrtev kibernetske kriminalitete ali kibernetskega napada, vse večje, 
revizorji pravijo, da je izgradnja odpornosti s krepitvijo upravljanja, pridobivanjem znanja, 
ozaveščanjem in izboljšanjem usklajevanja bistvena. Poudarjajo tudi pomembnost smiselne 
odgovornosti in ocenjevanja, da bi EU lažje dosegla svoj cilj, postati najvarnejše digitalno okolje 
na svetu. 

Sodišče želi z informativnim dokumentom zagotoviti pregled politike EU na področju kibernetske 
varnosti, za katero avtorji navajajo, da je kompleksna in neenakomerna, ter opredeliti glavne 
izzive za uspešno izvajanje politike.  

„Zaradi izzivov, ki jih predstavljajo kibernetske grožnje, je zdaj pravi čas, da EU okrepi svojo 
kibernetsko varnost in digitalno avtonomnost s hkratnim vztrajanjem pri zavezanosti temeljnim 
vrednotam EU,“ je povedal Baudilio Tomé Muguruza, član Evropskega računskega sodišča, 
pristojen za informativni dokument. 

Revizorji so izzive za politiko na področju kibernetske varnosti obravnavali v okviru štirih 
naslovov: okvir politike in zakonodajni okvir, financiranje in poraba, izgradnja kibernetske 
odpornosti ter uspešno odzivanje na kibernetske incidente. 

Okvir politike in zakonodajni okvir: kibernetski ekosistem EU je kompleksen in večslojen. 
Usklajena združitev vseh teh gibljivih delov v celovit, strateški, skladen in koherenten okvir je 
ključen izziv. Razvijanje ukrepov, usklajenih s strategijo EU za kibernetsko varnost, je izziv, ker ni 
merljivih ciljev in ker je premalo zanesljivih podatkov. Izidi se redko merijo in ocenjenih je bilo le 
malo področij, vključno s stanjem kibernetske varnosti in pripravljenosti v EU. Izziv je zato doseči 
premik v smeri kulture smotrnosti s praksami za ocenjevanje. 

Financiranje in poraba: glede na navedbe v informativnem dokumentu je bila poraba EU za 
kibernetsko varnost nizka in razdrobljena. EU in njene države članice morajo vedeti, koliko 
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znašajo skupne naložbe, da bi lahko ugotovile, katere vrzeli je treba zapolniti, vendar je težko 
dobiti jasen pregled nad naložbami. V proračunu EU ni namenskih sredstev za financiranje 
strategije za kibernetsko varnost niti ni jasno, koliko denarja se porabi za kaj. 

Komisija si prizadeva za odpravo razdrobljenosti na področju raziskav kibernetske varnosti, 
vendar do danes rezultati naložb v raziskave pogosto niso dovolj patentirani, ne tržijo se dovolj ali 
niso dovolj okrepljeni, kar zavira odpornost, konkurenčnost in avtonomnost EU. 

Izgradnja kibernetske odpornosti: ker ni koherentnega mednarodnega okvira za upravljanje 
kibernetske varnosti, je zmožnost svetovne skupnosti za odziv na kibernetske napade in njihovo 
preprečevanje okrnjena. Obstaja mnogo slabosti v upravljanju kibernetske varnosti, in sicer v 
javnih in zasebnih sektorjih v EU. To je izziv za doseganje koherentnega pristopa h kibernetski 
varnosti na ravni EU. Poleg tega je zaradi vse večjega primanjkljaja znanj na področju kibernetske 
varnosti bistveno pridobivanje znanja in ozaveščanje v vseh sektorjih in na vseh družbenih 
ravneh. 

Uspešno odzivanje na kibernetske incidente: digitalni sistemi so postali tako kompleksni, da je 
nemogoče preprečiti vse napade. Izziv je torej hitro zaznavanje in odzivanje. Kibernetska varnost 
še ni v celoti vključena v obstoječe mehanizme za usklajevanje kriznega odzivanja na ravni EU, kar 
lahko zmanjšuje zmožnost Unije za odziv na velike čezmejne kibernetske incidente. Kritičen izziv 
so tudi potencialno poseganje v volilne procese in kampanje širjenja dezinformacij, zlasti zato, ker 
bodo maja 2019 potekale volitve v Evropski parlament. 

Pojasnila za urednike 

V informativnih dokumentih so opisana in analizirana posamezna področja. V njih ni revizijskih 
ugotovitev. Analiza Sodišča v tem informativnem dokumentu temelji na dokumentacijskem 
pregledu javno dostopnih informacij v uradnih dokumentih, dokumentov o stališču in študij 
tretjih oseb. Delo na terenu je potekalo med aprilom in septembrom 2018, v dokumentu pa je 
upoštevan razvoj do decembra 2018. Revizorji so to delo dopolnili z anketo med nacionalnimi 
revizijskimi uradi držav članic in razgovori s ključnimi deležniki iz institucij EU in predstavniki 
zasebnega sektorja. 

Informativni dokument Evropskega računskega sodišča z naslovom Izzivi za uspešno politiko EU 
za kibernetsko varnost je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.  
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