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Securitatea cibernetică în UE se confruntă cu provocări 
multiple, avertizează Curtea de Conturi Europeană 
Potrivit unui nou document de informare publicat de Curtea de Conturi Europeană, 
consolidarea securității cibernetice în UE trebuie să facă față în continuare unor provocări 
multiple, în pofida progreselor realizate până în prezent. În opinia Curții, pe măsură ce crește 
riscul de a deveni victima unei infracțiuni informatice sau a unui atac cibernetic, este esențial 
să se întărească reziliența, prin consolidarea guvernanței, prin dezvoltarea competențelor și 
creșterea gradului de conștientizare și prin îmbunătățirea coordonării. Curtea subliniază 
totodată importanța unei veritabile evaluări și obligații de răspundere pentru a permite UE să 
își atingă obiectivul de a deveni cel mai sigur mediu digital din lume. 

Documentul de informare își propune să ofere o imagine de ansamblu asupra cadrului de politică 
al UE în materie de securitate cibernetică, pe care autorii îl consideră complex și neuniform, 
precum și să identifice principalele provocări pentru o punere în practică eficace a politicilor în 
materie.  

„Ținând seama de provocările asociate în prezent amenințărilor cibernetice, UE trebuie să își 
consolideze fără întârziere securitatea cibernetică și autonomia digitală, fiind necesar în același 
timp un angajament continuu față de valorile fundamentale ale UE,” a declarat domnul Baudilio 
Tomé Muguruza, membrul Curții responsabil de documentul de informare. 

Provocările la adresa politicii în materie de securitate cibernetică au fost grupate în patru mari 
categorii: cadrul legislativ și de politici; finanțarea și cheltuielile; consolidarea rezilienței 
cibernetice și eficacitatea răspunsului la incidentele de securitate cibernetică. 

Cadrul legislativ și de politici: ecosistemul cibernetic al UE este unul complex, structurat pe mai 
multe niveluri. Integrarea tuturor acestor piese mobile într-un mod cuprinzător, strategic, 
coerent și coordonat este o provocare majoră. Dezvoltarea de acțiuni aliniate la strategia UE de 
securitate cibernetică reprezintă o provocare în condițiile în care nu există obiective măsurabile, 
iar datele fiabile sunt rare. Realizările obținute sunt rareori măsurate și au fost evaluate numai 
câteva domenii de politică. Printre acestea nu se numără și situația UE în materie de securitate 
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cibernetică și de pregătire în caz de amenințări cibernetice. Dificultatea rezidă prin urmare în 
trecerea la o cultură a performanței, cu practici de evaluare bine înrădăcinate. 

Finanțare și cheltuieli: potrivit documentului de informare, cheltuielile consacrate în UE 
securității cibernetice sunt scăzute și fragmentate. Pentru a ști care sunt lacunele care trebuie 
eliminate, UE și statele sale membre trebuie să cunoască cuantumul fondurilor investite colectiv, 
dar o imagine clară în acest sens este greu de obținut. Nu există un buget al UE alocat în mod 
special pentru finanțarea strategiei de securitate cibernetică și nu este foarte clar ce bani sunt 
cheltuiți și în ce scop. 

Comisia depune eforturi pentru a depăși fragmentarea existentă în domeniul cercetării în materie 
de securitate cibernetică, dar, până în prezent, în numeroase cazuri, rezultatele obținute în urma 
investițiilor în cercetare nu sunt bine brevetate, comercializate sau extinse, ceea ce frânează 
reziliența, competitivitatea și autonomia UE. 

Consolidarea rezilienței cibernetice: lipsa unui cadru de guvernanță coerent și internațional în 
materie de securitate cibernetică afectează capacitatea comunității internaționale de a răspunde 
la atacurile cibernetice și de a le preveni. În UE, atât în sectorul public, cât și în cel privat, 
guvernanța în domeniul securității cibernetice prezintă numeroase deficiențe. Acest lucru 
reprezintă o provocare pentru o abordare coerentă la nivelul UE în ceea ce privește securitatea 
cibernetică. În plus, având în vedere deficitul în creștere la nivel mondial de competențe în 
materie de securitate cibernetică, dezvoltarea competențelor și creșterea gradului de 
conștientizare în toate sectoarele și la toate nivelurile societății sunt esențiale. 

Eficacitatea răspunsului la incidentele de securitate cibernetică: sistemele digitale au devenit atât 
de complexe încât este imposibil să fie împiedicat fiecare atac. Provocarea rezidă, prin urmare, în 
detectarea și reacția rapidă în caz de atac. Securitatea cibernetică nu este încă pe deplin integrată 
în mecanismele de coordonare a răspunsului în caz de criză existente la nivelul UE, lucru care 
poate limita capacitatea Uniunii de a reacționa la incidente cibernetice transfrontaliere de mare 
anvergură. Posibilele interferențe în procesele electorale și campaniile de dezinformare 
reprezintă de asemenea o provocare critică, în special având în vedere alegerile parlamentare 
europene din mai 2019. 

Note către editori 

Un document de informare este un document descriptiv și analitic referitor la un anumit 
domeniu de politică. Acesta nu include constatări de audit. Analiza prezentată de Curte în acest 
document de informare se bazează pe o examinare documentară a informațiilor accesibile 
publicului într-o serie de documente oficiale, documente de poziție și studii realizate de terți. 
Activitatea pe teren s-a desfășurat între aprilie și septembrie 2018 și au fost luate în considerare 
evoluțiile apărute până în decembrie 2018. Activitatea auditorilor a fost completată cu un sondaj 
realizat în rândul instituțiilor naționale de audit din statele membre, precum și cu interviuri 
realizate cu principalele părți interesate din instituțiile UE și cu reprezentanți ai sectorului privat. 

Documentul de informare elaborat de Curte și intitulat „Provocări pentru o politică eficace a UE 
în domeniul securității cibernetice” este disponibil pe site-ul Curții (eca.europa.eu) în 23 de limbi 
ale UE.  
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