MT
Stqarrija għall-Istampa

Il-Lussemburgu, id-29 ta’ Marzu 2022

Il-korpi tal-UE jridu jżidu t-tħejjija tagħhom
għaċ-ċibersigurtà
L-għadd ta’ attakki ċibernetiċi fuq il-korpi tal-UE qed jiżdied drastikament. Il-livell ta’ tħejjija
għaċ-ċibersigurtà fil-korpi tal-UE jvarja u, b’mod ġenerali, mhuwiex proporzjonat mat-theddid li
dejjem qed jikber. Peress li l-korpi tal-UE huma interkonnessi b’mod qawwi, dgħufija f’wieħed
minnhom tista’ tesponi lill-oħrajn għal theddid għas-sigurtà. Din hija l-konklużjoni ta’ rapport
speċjali mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri li jeżamina kemm l-entitajiet governattivi tal-UE huma
mħejjija kontra t-theddid ċibernetiku. L-awdituri jirrakkomandaw li jiġu introdotti regoli
vinkolanti dwar iċ-ċibersigurtà, u li jiżdied l-ammont ta’ riżorsi disponibbli għall-Iskwadra ta’
Rispons f’Emerġenza relatata mal-Kompjuters (CERT-UE). L-awdituri jgħidu li l-Kummissjoni
Ewropea jenħtieġ li tippromwovi wkoll aktar kooperazzjoni fost il-korpi tal-UE, filwaqt li
s-CERT-UE u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà jenħtieġ li jżidu l-fokus tagħhom fuq
dawk il-korpi tal-UE li għandhom inqas esperjenza fil-ġestjoni taċ-ċibersigurtà.
L-inċidenti ċibernetiċi sinifikanti fil-korpi tal-UE żdiedu b’aktar minn 10 darbiet bejn l-2018 u l-2021;
ix-xogħol mill-bogħod żied b’mod konsiderevoli l-għadd ta’ punti ta’ aċċess potenzjali
għall-attakkanti. Inċidenti sinifikanti huma ġeneralment ikkawżati minn attakki ċibernetiċi
kumplessi li tipikament jinvolvu l-użu ta’ metodi u teknoloġiji ġodda, u l-investigazzjoni tagħhom u
l-irkupru minnhom jistgħu jieħdu ġimgħat, jekk mhux xhur. Eżempju wieħed kien l-attakk
ċibernetiku fuq l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, fejn data sensittiva ġiet żvelata u mmanipulata
biex il-fiduċja fil-vaċċini tiġi mminata.
“L-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE huma miri attraenti għal attakkanti potenzjali, b’mod
partikolari gruppi li kapaċi jwettqu attakki sigrieti sofistikati ħafna għal spjunaġġ ċibernetiku u għal
skopijiet oħra kiefra,” qalet Bettina Jakobsen, il-Membru tal-QEA li mexxiet l-awditu. Attakki bħal
dawn jista’ jkollhom implikazzjonijiet politiċi sinifikanti, jagħmlu ħsara lir-reputazzjoni ġenerali
tal-UE, u jimminaw il-fiduċja fl-istituzzjonijiet tagħha. L-UE trid iżżid l-isforzi tagħha biex tipproteġi
l-organizzazzjonijiet tagħha stess.”
Is-sejba prinċipali tal-awdituri kienet li l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE mhux dejjem
huma protetti tajjeb kontra t-theddid ċibernetiku. L-approċċ li huma jieħdu għaċ-ċibersigurtà
mhuwiex konsistenti, il-kontrolli essenzjali u l-prattiki tajbin ewlenin fir-rigward taċ-ċibersigurtà
mhux dejjem ikunu fis-seħħ, u t-taħriġ dwar iċ-ċibersigurtà ma jingħatax b’mod sistematiku.
L-allokazzjoni tar-riżorsi għaċ-ċibersigurtà tvarja ħafna, u għadd ta’ korpi tal-UE qed jonfqu
L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali maħruġ mill-Qorti Ewropea
tal-Awdituri. Ir-rapport sħiħ huwa disponibbli fuq eca.europa.eu.
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konsiderevolment inqas minn pari komparabbli. Għalkemm id-differenzi fil-livelli taċ-ċibersigurtà
jistgħu teoretikament jiġu ġġustifikati mill-profili differenti tar-riskju ta’ kull organizzazzjoni u
mil-livelli differenti ta’ sensittività tad-data li jittrattaw, l-awdituri jenfasizzaw li dgħufijiet fiċċibersigurtà f’korp wieħed tal-UE jistgħu jesponu lil diversi organizzazzjonijiet oħra għal theddid
għaċ-ċibersigurtà (il-korpi tal-UE huma kollha konnessi ma’ xulxin, u spiss ma’ organizzazzjonijiet
pubbliċi u privati fl-Istati Membri).
L-Iskwadra ta’ Rispons f’Emerġenza relatata mal-Kompjuters (CERT-UE) u l-Aġenzija tal-Unjoni
Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA) huma ż-żewġ entitajiet prinċipali tal-UE inkarigati biex
jipprovdu appoġġ f’dak li jirrigwarda ċ-ċibersigurtà. Madankollu ma setgħux jipprovdu lill-korpi
tal-UE l-appoġġ kollu li dawn jeħtieġu, minħabba restrizzjonijiet fuq ir-riżorsi jew il-fatt li oqsma
oħra qed jingħataw prijorità. L-awdituri jgħidu li l-kondiviżjoni tal-informazzjoni hija wkoll nuqqas:
pereżempju, mhux il-korpi kollha tal-UE jwettqu rappurtar f’waqtu dwar vulnerabbiltajiet u dwar
inċidenti ċibernetiċi sinifikanti li ħallew impatt fuqhom jew li jista’ jkun li jħallu impatt fuq oħrajn.
Informazzjoni ġenerali
Attwalment ma hemm l-ebda qafas legali għas-sigurtà tal-informazzjoni u għaċ-ċibersigurtà
fl-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-UE. Dawn mhumiex suġġetti għall-aktar leġiżlazzjoni
wiesgħa tal-UE dwar iċ-ċibersigurtà, id-Direttiva NIS tal-2016, jew għar-reviżjoni proposta tagħha,
id-Direttiva NIS2. Lanqas ma hemm informazzjoni komprensiva dwar l-ammont li ntefaq mill-korpi
tal-UE fuq iċ-ċibersigurtà. Ir-regoli komuni dwar is-sigurtà tal-informazzjoni u dwar iċ-ċibersigurtà
għall-korpi kollha tal-UE huma inklużi fil-komunikazzjoni dwar l-Istrateġija tal-UE dwar l-Unjoni
tas-Sigurtà għall-perjodu 2020-2025, li ġiet ippubblikata mill-Kummissjoni f’Lulju 2020.
Fl-Istrateġija tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà għad-Deċennju Diġitali, li ġiet ippubblikata
f’Diċembru 2020, il-Kummissjoni ħadet l-impenn li tipproponi regolament dwar regoli komuni dwar
iċ-ċibersigurtà għall-korpi kollha tal-UE. Hija pproponiet ukoll li tiġi stabbilita bażi ġuridika ġdida
għas-CERT-UE biex issaħħaħ il-mandat u l-finanzjament tagħha.
Ir-Rapport Speċjali 05/2022, “Ċibersigurtà tal-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE: Il-livell ta’
tħejjija b’mod ġenerali mhuwiex proporzjonat mat-theddid,” huwa disponibbli fuq is-sit web
tal-QEA. Il-QEA ġibdet l-attenzjoni għall-isfidi għal politika effettiva tal-UE fil-qasam taċ-ċibersigurtà
anki f’Rapport Analitiku tal-2019.
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