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Apie šį pranešimą: 

Šio apžvalginio pranešimo, kuris nėra audito ataskaita, tikslas yra apžvelgti sudėtingą 
ES kibernetinio saugumo politikos paveikslą ir nustatyti pagrindinius iššūkius siekiant 
veiksmingai vykdyti politiką. Jame aptariamas tinklų ir informacijos saugumas, 
kibernetiniai nusikaltimai, kibernetinė gynyba ir dezinformacija. Šis pranešimas taip 
pat suteiks informacijos būsimam šioje srityje atliekamam audito darbui. 

Atlikdami savo analizę rėmėmės oficialiuose dokumentuose, pozicijos 
dokumentuose ir trečiųjų šalių tyrimuose viešai prieinamos informacijos 
dokumentine peržiūra. Mūsų darbas vietoje buvo atliekamas 2018 m. balandžio ir 
rugsėjo mėn. ir buvo atsižvelgta į pokyčius iki 2018 m. gruodžio mėn. Savo darbą 
papildėme valstybių narių nacionalinių audito institucijų tyrimu ir pokalbiais su 
pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais iš ES institucijų bei privačiojo sektoriaus 
atstovais. 

Mūsų nustatyti uždaviniai yra sugrupuoti į keturias plačias grupes: i) politikos 
sistema; ii) finansavimas ir išlaidos; iii) kibernetinio atsparumo didinimas; 
iv) veiksmingas reagavimas į kibernetinius incidentus. Aukštesnio ES kibernetinio 
saugumo lygio siekimas tebėra būtinas išbandymas. Todėl mes užbaigiame kiekvieną 
skyrių keletu tolesniam apmąstymui skirtų idėjų politiką formuojantiems asmenims, 
teisės aktų leidėjams ir praktikams. 

Norėtume patvirtinti, kad gavome konstruktyvių atsiliepimų iš Komisijos tarnybų, 
Europos išorės veiksmų tarnybos, Europos Sąjungos Tarybos, ENISA, Europolo, 
Europos kibernetinio saugumo organizacijos ir valstybių narių nacionalinių audito 
institucijų. 
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Santrauka 
I Technologijos atveria visiškai naują galimybių pasaulį, kuriame nauji produktai ir 
paslaugos tampa neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi. Savo ruožtu didėja rizika tapti 
kibernetinių nusikaltimų arba kibernetinių išpuolių, kurių poveikis visuomenei ir 
ekonomikai toliau didėja, aukomis. Todėl naujausias ES siekis nuo 2017 m. stengtis 
sparčiau stiprinti kibernetinį saugumą ir savo skaitmeninį savarankiškumą atsirado itin 
svarbiu metu. 

II Šiame apžvalginiame pranešime, kuris nėra audito ataskaita ir kuris grindžiamas 
viešai prieinama informacija, siekiama pateikti sudėtingos ir nevienodos kibernetinio 
saugumo politikos padėties apžvalgą ir nustatyti pagrindinius veiksmingo šios politikos 
įgyvendinimo uždavinius. Šis dokumentas apima ES kibernetinio saugumo politiką, taip 
pat kibernetinius nusikaltimus ir kibernetinę gynybą bei pastangas kovojant su 
dezinformacija. Mūsų nustatyti iššūkiai yra sugrupuoti į keturias plačias grupes: 
i) politikos ir teisės aktų sistema; ii) finansavimas ir išlaidos; iii) kibernetinio atsparumo 
didinimas; iv) veiksmingas reagavimas į kibernetinius incidentus. Kiekviename skyriuje 
pateikiama po kelis svarstytinus punktus, susijusius su nurodytais uždaviniais. 

Politikos ir teisės aktų sistema 

III Parengti veiksmus, kurie būtų suderinti su abstrakčiais ES kibernetinio saugumo 
strategijos tikslais tapti saugiausia pasaulyje skaitmenine aplinka, yra iššūkis, su kuriuo 
susiduriama tuomet, jeigu nėra išmatuojamų tikslų ir pakankamai patikimų duomenų. 
Todėl retai buvo kiekybiškai vertinami rezultatai ir įvertintos vos kelios politikos sritys. 
Todėl pagrindinis uždavinys yra užtikrinti prasmingą atskaitomybę ir vertinimą 
pereinant prie veiksmingumo kultūros, kurioje įtvirtinta vertinimo praktika. 

IV Teisės aktų sistema tebėra neužbaigta. Dėl spragų ES teisės aktuose ir 
nenuoseklaus jų perkėlimo į nacionalinę teisę gali būti sunku išnaudoti visas teisės 
aktų galimybes. 

Finansavimas ir išlaidos 

V Investicijų lygio suderinimas su tikslais yra sunkus uždavinys: jį sprendžiant reikia 
ne tik padidinti bendras investicijas į kibernetinį saugumą, kurios ES buvo mažos ir 
suskaidytos, bet ir padidinti jų poveikį, visų pirma geriau panaudojant mokslinių tyrimų 
išlaidų rezultatus ir užtikrinant veiksmingą investicijų nukreipimą į pradedančiąsias 
įmones ir jų finansavimą. 
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VI Turėti aiškią ES išlaidų apžvalgą yra būtina, kad ES ir jos valstybės narės žinotų, 
kokius trūkumus turi pašalinti, kad pasiektų savo nurodytus tikslus. Kadangi nėra 
specialiai kibernetinio saugumo strategijai finansuoti skirto biudžeto, nėra aiškaus 
supratimo, kokie pinigai ir kur išleidžiami. 

VII Tuo metu, kai keliami aukštesni saugumu grindžiami politiniai prioritetai, ES su 
kibernetiniu saugumu susijusių agentūrų aprūpinimo pakankamais ištekliais 
suvaržymai gali trukdyti įgyvendinti ES užmojus. Šio uždavinio sprendimas apima 
talentingų žmonių pritraukimo ir išlaikymo paieškos būdus. 

Kibernetinio atsparumo didinimas 

VIII Viešajame ir privačiajame visos ES sektoriuose, taip pat tarptautiniu mastu, yra 
gausybė kibernetinio saugumo valdymo trūkumų. Jie neigiamai veikia pasaulio 
bendruomenės gebėjimą reaguoti į kibernetinius išpuolius ir juos apriboti, taip pat 
kenkia nuosekliam visos ES požiūriui. Todėl keliamas uždavinys stiprinti kibernetinio 
saugumo valdymą. 

IX Atsižvelgiant į tai, kad pasaulyje didėja kibernetinio saugumo įgūdžių trūkumas, 
ugdyti įgūdžius ir didinti informuotumą visuose sektoriuose yra būtina. Šiuo metu 
taikomi riboti ES lygmens mokymo, sertifikavimo arba kibernetinės rizikos vertinimo 
standartai. 

X Pasitikėjimo pagrindas yra būtinas siekiant padidinti bendrą kibernetinį atsparumą. 
Pati Komisija įvertino, kad koordinavimas vis dar yra nepakankamas. Viešojo ir 
privačiojo sektorių keitimosi informacija ir veiksmų koordinavimo gerinimas vis dar 
yra svarbus uždavinys. 

Veiksmingas atsakas į kibernetinius incidentus 

XI Skaitmeninės sistemos tapo tokios sudėtingos, kad užkirsti kelią visiems išpuoliams 
yra neįmanoma. Atsakas į šį iššūkį yra greitas aptikimas ir reagavimas. Tačiau 
kibernetinis saugumas nėra visiškai integruotas į esamus ES lygmens reagavimo į krizes 
koordinavimo mechanizmus, todėl ES gebėjimas reaguoti į plataus masto 
tarpvalstybinius kibernetinius incidentus galimai yra ribotas. 

XII Ypatingos svarbos infrastruktūros objektai ir visuomeninės funkcijos yra itin 
svarbūs. Galimas kišimasis į rinkimų procesus ir dezinformacijos kampanijos yra rimta 
problema. 
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XIII Sprendžiant dabartines problemas, kurios kyla dėl kibernetinių grėsmių, su 
kuriomis susiduria ES ir aplinka pasaulio mastu, reikia nuolatinio įsipareigojimo ir 
nuolat tvirtai laikytis pagrindinių ES vertybių. 
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Įvadas 
01 Technologijos atveria visiškai naują galimybių pasaulį. Atsiradus naujiems 
produktams ir paslaugoms jie tampa neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi. Tačiau kartu 
su kiekvienu nauju atradimu didėja mūsų technologinė priklausomybė, taigi ir 
kibernetinio saugumo svarba. Kuo daugiau asmens duomenų pateikiame internete ir 
kuo labiau tampame prisijungę, tuo didesnė tikimybė mums tapti kokių nors 
kibernetinių nusikaltimų ar kibernetinių išpuolių aukomis. 

Kas yra kibernetinis saugumas? 

02 Nėra standartinės visuotinai pripažintos kibernetinio saugumo apibrėžties1. 
Apskritai kalbant, yra priimtos visos apsaugos priemonės ir kitos priemonės, kuriomis 
siekiama apginti informacines sistemas ir jų naudotojus nuo neteisėtos prieigos, 
išpuolių ir žalos, siekiant užtikrinti duomenų konfidencialumą, vientisumą ir 
prieinamumą. 

03 Kibernetinis saugumas apima kibernetinių incidentų prevenciją, reagavimą į juos 
ir atsigavimą nuo jų. Incidentai gali būti numatomi arba ne ir jų diapazonas gali būti 
nuo atsitiktinio informacijos atskleidimo iki išpuolių prieš verslo subjektus ir ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektus, asmens duomenų vagysčių ir net kišimosi į 
demokratinius procesus. Jie visi gali daryti kenksmingą poveikį asmenims, 
organizacijoms ir bendruomenėms. 

04 Kaip sąvoka ES politiniuose sluoksniuose vartojamas kibernetinis saugumas yra ne 
tik tinklų ir informacijos saugumas. Jis apima bet kokią neteisėtą veiklą, susijusią su 
skaitmeninių technologijų naudojimu kibernetinėje erdvėje. Todėl jis gali apimti tokius 
kibernetinius nusikaltimus kaip išpuolių naudojant kompiuterių virusus vykdymas ir 
sukčiavimas atliekant mokėjimus, ir didinti atotrūkį tarp sistemų ir turinio, kaip ir 
seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos platinimo internete atveju. Jis taip pat 
gali apimti dezinformacijos kampanijas, kuriomis siekiama daryti įtaką diskusijoms 
internetu, ir tariamą kišimąsi į rinkimus. Be to, Europolas pastebi kibernetinio 
nusikalstamumo ir terorizmo konvergenciją2. 

05 Įvairūs subjektai, įskaitant valstybes, nusikalstamas grupuotes ir haktyvistus, 
skatinami įvairių motyvų inicijuoja kibernetinius incidentus. Šių incidentų pasekmės 
jaučiamos nacionaliniu, Europos ir net pasaulio lygmenimis. Tačiau dėl nematerialaus ir 
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daugiausia tarpvalstybinio interneto pobūdžio bei naudojamų priemonių ir taktikos 
dažnai sunku nustatyti išpuolio vykdytoją (vadinamoji priskyrimo problema). 

06 Įvairių rūšių kibernetines grėsmes galima klasifikuoti pagal tai, kas joms kilus 
atsitinka duomenims – jie atskleidžiami, keičiami, naikinami arba neleidžiama prieiga 
prie jų – arba pagal pagrindinius informacijos saugumo principus, kurie joms kilus 
pažeidžiami, kaip matyti iš toliau pateiktos 1 diagramos. 1 langelyje pateikta keletas 
išpuolių pavyzdžių. Kadangi išpuoliai prieš informacines sistemas tampa vis 
sudėtingesni, mūsų gynybos mechanizmai tampa mažiau veiksmingi3. 

1 diagrama. Grėsmių rūšys ir saugumo principai, kuriems dėl jų kyla 
rizika 

 
Šaltinis – Europos Parlamento tyrimas su EAR pakeitimais4. Spyna = poveikio saugumui nėra; šauktukas = 
kyla rizika saugumui 
 

Neteisėta prieiga

Atskleidimas

Informacijos 
keitimas

Sunaikinimas

Paslaugos trikdymas

Prieinamumas Konfidencialumas Vientisumas
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1 langelis 

Kibernetinių išpuolių rūšys 

Kaskart, kai naujas įrenginys jungiamas prie interneto arba kitų įrenginių, 
vadinamasis kibernetinio saugumo atakos paviršius (spragų išpuoliams suma) didėja. 
Eksponentiškai didėjant daiktų interneto, debesijos, didžiųjų duomenų ir pramonės 
skaitmeninimo sektoriams kartu didėja pažeidžiamumas, todėl piktavaliai subjektai 
gali pasirinkti vis daugiau aukų. Dėl išpuolių rūšių įvairovės ir dėl jų sudėtingėjimo 
tikrai sunku neatsilikti5. 

Kenkimo programinė įranga yra skirta padaryti žalą įrenginiams arba tinklams. Ji gali 
apimti virusus, Trojos arklius, išpirkos reikalavimo programinę įrangą, kompiuterinius 
kirminus, reklamines programas ir šnipinėjimo programas. Išpirkos reikalavimo 
programinė įranga užšifruoja duomenis ir neleidžia naudotojams naudotis savo 
rinkmenomis, kol nesumoka išpirkos, paprastai kriptovaliuta, arba neatlieka tam 
tikro veiksmo. Europolo duomenimis, išpuoliai naudojant išpirkos reikalavimo 
programinę įrangą vyrauja visais atvejais ir per pastaruosius kelerius metus išpirkos 
reikalavimo programinės įrangos rūšių skaičius itin išaugo. Paskirstytojo paslaugos 
trikdymo (angl. DDoS) atakų, dėl kurių paslaugos arba ištekliai tampa neprieinami, 
nes jiems siunčiama daugiau užklausų, nei jie gali apdoroti, skaičius taip pat nuolat 
auga – 2017 m. su šios rūšies išpuoliais susidūrė trečdalis organizacijų6. 

Naudotojais gali būti manipuliuojama siekiant, kad jie nesąmoningai atliktų tam tikrą 
veiksmą arba atskleistų konfidencialią informaciją. Ši gudrybė gali būti naudojama 
duomenų vagystėms arba kibernetiniam šnipinėjimui ir yra vadinama socialine 
inžinerija. Esama įvairių būdų pasiekti šį tikslą, tačiau įprastas būdas yra duomenų 
vagystė, kai elektroniniai laiškai, kurie atrodo kaip gaunami iš patikimo šaltinio, 
apgaule paskatina naudotojus atskleisti informaciją arba spustelėti nuorodas, 
kuriomis įrenginiai bus užkrėsti kenkimo programine įranga. Daugiau kaip pusė 
valstybių narių pranešė apie atliktus tinklo išpuolių tyrimus7. 

Galbūt niekingiausios grėsmės rūšys yra pažangiosios nuolatinės grėsmės 
(angl. APT). Tai yra sudėtingos išpuolių vykdymo priemonės, kuriomis vykdomas 
ilgalaikis duomenų stebėjimas ir vogimas, o kartais siekiama ir naikinamojo pobūdžio 
tikslų. Šiuo atveju tikslas yra slapta, neatkreipiant nereikalingo dėmesio kuo ilgiau 
išlikti neaptiktiems. Pažangiosios nuolatinės grėsmės dažnai yra susijusios su 
valstybėmis ir visų pirma yra nukreiptos į tokius pažeidžiamus sektorius kaip 
technologijos, gynyba ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektai. Sakoma, kad 
kibernetinis šnipinėjimas sudaro bent ketvirtį visų kibernetinių incidentų ir dėl jo 
patiriama didžioji dalis išlaidų8. 

Kiek rimta yra ši problema? 
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07 Prasto pasirengimo kibernetiniams išpuoliams poveikį fiksuoti sunku, nes trūksta 
patikimų duomenų. 2013–2017 m. kibernetinių nusikaltimų ekonominis poveikis 
padidėjo penkis kartus9 ir jį skaudžiai patyrė vyriausybės ir įmonės – ir stambios, ir 
mažosios. Šią tendenciją atspindi prognozuojamas draudimo nuo kibernetinių išpuolių 
įmokų augimas nuo 3 milijardų eurų 2018 m. iki 8,9 milijardo eurų 2020 m. 

08 Toliau didėjant kibernetinių išpuolių finansiniams poveikiui, didėja nerimą 
keliantis išpuolių vykdymo išlaidų ir jų prevencijos, tyrimų ir žalos atlyginimo išlaidų 
skirtumas. Pavyzdžiui, DDoS atakos įvykdymas gali kainuoti vos 15 eurų per mėnesį, 
tačiau tikslinės įmonės patirti nuostoliai, įskaitant žalą reputacijai, yra gerokai 
didesni10. 

09 Nors 2016 m. 80 % ES verslo subjektų patyrė bent vieną kibernetinio saugumo 
incidentą11, vis dar nerimą kelia žemas įvairios rizikos pripažinimo lygis. 69 % visų ES 
įmonių neturi supratimo arba turi tik bendrą supratimą apie kibernetinių išpuolių 
poveikį joms12 ir 60 % jų niekada neįvertino galimų finansinių nuostolių13. Be to, 
pasaulio mastu atlikto tyrimo duomenimis, trečdalis organizacijų būtų labiau linkusios 
sumokėti išpirką nei investuoti į informacijos saugumą14. 

10 Nuo 2017 m. įvykdytų pasaulinio masto išpuolių naudojant išpirkos reikalavimo 
programinę įrangą Wannacry ir duomenis naikinančią kenkimo programinę įrangą 
NotPetya bendrai nukentėjo 320 000 aukų apytikriai 150-yje šalių15. Šie incidentai 
paskatino pasaulį pabusti nuo kibernetinių išpuolių keliamos grėsmės ir suteikė naują 
paskatą kibernetinį saugumą įtraukti į vyraujantį politinį mąstymą. Be to, 86 % ES 
piliečių dabar tiki, kad rizika tapti kibernetinių nusikaltimų aukomis didėja16. 

ES veiksmai kibernetinio saugumo srityje 

11 2001 m. ES tapo organizacija stebėtoja Europos Tarybos Konvencijos dėl 
elektroninių nusikaltimų komitete17 (Budapešto konvencija). Nuo tada ES naudojo 
politiką, teisės aktus ir išlaidas, kad padidintų savo kibernetinį atsparumą. Atsižvelgiant 
į didėjantį stambių kibernetinių išpuolių ir incidentų skaičių, nuo 2013 m. veikla buvo 
spartinama, kaip parodyta 2 diagramoje. Kartu valstybės narės priėmė (ir kai kuriais 
atvejais jau atnaujino) savo pirmąsias nacionalines kibernetinio saugumo strategijas. 

12 Pagrindiniai ES subjektai, atsakingi už kibernetinį saugumą, yra aprašyti 2 
langelyje ir I priede. 
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2 langelis 

Kas dalyvauja? 

Europos Komisija siekia padidinti kibernetinio saugumo pajėgumus ir 
bendradarbiavimą, stiprinti ES kaip dalyvę kibernetinio saugumo srityje ir integruoti 
kibernetinį saugumą į kitas ES politikos sritis. Pagrindiniai už kibernetinio saugumo 
politiką atsakingi generaliniai direktoratai (GD) yra Ryšių tinklų, turinio ir 
technologijų GD (CNECT GD) (kibernetinis saugumas) ir Migracijos ir vidaus reikalų 
GD (HOME GD) (kibernetiniai nusikaltimai), kurie atitinkamai yra atsakingi už 
bendrąją skaitmeninę rinką ir saugumo sąjungą. Informatikos GD (DIGIT GD) yra 
atsakingas už pačios Komisijos sistemų IT saugumą. 

Komisija remia daugelį ES agentūrų, visų pirma ENISA (Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūrą) – ES kibernetinio saugumo agentūrą, kuri daugiausia veikia kaip 
patariamoji institucija, remianti politikos kūrimą, gebėjimų ugdymą ir informuotumo 
didinimą. Siekiant sustiprinti teisėsaugos atsaką į kibernetinius nusikaltimus, buvo 
įsteigtas Europolo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras (EC3). 
Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (CERT-EU), aptarnaujanti visas Sąjungos 
institucijas, įstaigas ir agentūras, yra įsikūrusi Komisijos patalpose. 

Europos išorės veiksmų tarnyba (EEAS) vadovauja kibernetinės gynybos, 
kibernetinio saugumo diplomatijos ir strateginės komunikacijos klausimais ir savo 
patalpose yra įkūrusi žvalgybos ir analizės centrus. Europos gynybos agentūra siekia 
stiprinti kibernetinės gynybos pajėgumus. 

Valstybės narės visų pirma atsakingos už savo kibernetinį saugumą, o ES lygmeniu 
veikia per Tarybą, kurioje yra daugybė koordinavimo ir dalijimosi informacija įstaigų 
(be kita ko, Kibernetinių klausimų horizontalioji darbo grupė). Europos Parlamentas 
veikia kaip viena iš teisėkūros institucijų. 

Privačiojo sektoriaus organizacijos, įskaitant pramonę, interneto valdymo įstaigas ir 
akademinę bendruomenę, politikos plėtojimo ir įgyvendinimo srityje yra ir parteriai, 
ir rėmėjai, be kita ko, per sutartimis grindžiamą viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystę (cPPP). 
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2 diagrama. Politikos plėtojimo ir teisėkūros spartinimas (2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis) 

 
Šaltinis – Europos Audito Rūmai. 

Svarbiausi pokyčiai ES Pirmasis nacionalinės 
kibernetinio saugumo 
strategijos priėmimas

2000 m.

2005 m.

2010 m.

2015 m.

2018 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2016 m.

2017 m.

ES kibernetinio saugumo 
strategija

ES kibernetinės gynybos politikos 
sistema

Bendrosios skaitmeninės rinkos 
strategija

Europos saugumo 
darbotvarkė

Visuotinė ES strategija

Kibernetinio saugumo 
diplomatijos priemonių 
rinkinys

Atsparumas, atgrasymas ir gynyba: 
ES kibernetinio saugumo didinimas

Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei 
būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimas

Interneto politika ir valdymas

Europos kibernetinio atsparumo sistemos 
stiprinimas ir kibernetinio saugumo pramonės 
konkurencingumo ir novatoriškumo skatinimas

Bendra kovos su hibridinėmis 
grėsmėmis sistema

ENISA įsteigimas

Elektroninių ryšių tinklas ir 
sistemos

Kova su seksualine prievarta prieš 
vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir 
vaikų pornografija

Budapešto konvencija dėl elektroninių nusikaltimų 
(Europos Taryba)

Bendra elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų sistema

E. privatumo 
direktyva

Atnaujintas ENISA 
reglamentas

Pasirengimas diegti pažangiąsias 
apskaitos sistemas

Atakų prieš informacines sistemas 
direktyva

Naujas ENISA 
reglamentas

Koordinuotas atsakas į didelio masto 
kibernetinio saugumo incidentus ir krizes

cPPP kibernetinio 
saugumo srityje

TIS direktyva

Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas (BDAR)

Kibernetinio saugumo aktas (nauji 
įga l iojimai ENISA ir kibernetinio 
saugumo sertifikavimas)

Kova su sukčiavimu negrynosiomis 
mokėjimo priemonėmis ir jų 
klastojimu

2009 m.

2008 m.

2007 m.

2006 m.

ES įslaptintos informacijos 
saugumo taisyklės

Stambūs kibernetiniai išpuoliai ir 
pažeidimai (nebaigtinis sąrašas)

„WannaCry“ „NotPetya“

„Raudonasis spalis“

„Stuxnet“

„Locky“

PolitikaTeisės aktai

„Equifax“ duomenų saugumo pažeidimas

Europos debesijos 
iniciatyva

„Mirai“: pirmasis išpuolis naudojant daiktų internetą 

Kibernetiniai išpuoliai prieš Estiją

„Yahoo“ duomenų saugumo pažeidimas

„Juodoji energija“: įvykdytas išpuolis, 
nukreiptas į Ukrainos elektros tinklus

Siūlomi teisės aktai

„CryptoLocker“

Operacija „Aurora“

„Zeus“

Elektroninės atpažinties ir patikimumo 
užtikrinimo paslaugų reglamentas

Elektroninių įrodymų baudžiamosiose 
bylose pateikimo ir saugojimo orderiai

Tarybos pamatinis sprendimas 
dėl atakų prieš informacines 
sistemas (pakeistas 2013 m.)

Išpirkos reikalavimo 
programinė įranga

Kibernetinis karas

Šnipinėjimas Duomenų saugumo 
pažeidimas

Paslaugos trikdymas Duomenų vagystė / bankinis 
sukčiavimas

ES ir NATO bendras pareiškimas
(atnaujintas 2018 m.)

Dezinformacija /
poveikio kampanija

„Brexit’o“ referendumas / JAV prezidento rinkimai 

Įsilaužta į Vokietijos vyriausybės tinklą 
„Informationsverbund Berlin-Bonn“

Kova su internetine dezinformacija: 
Europos požiūris

Kova su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis 
ir jų klastojimu (numatoma pakeisti 2018 m.)

EC3 įsteigimas

Nutekėjimas

E. Snowdeno atskleista informacija apie 
programą PRISM 

E. privatumo reglamentas
Kompetencijos centrų tinklas ir mokslinių 
tyrimų kompetencijos centras

ES kibernetinės gynybos politikos 
sistema (atnaujinta 2018 m.)

Makedonijos referendumas

Demokratinio nacionalinio komiteto e. laiškų paviešinimas

Atsparumo didinimas ir pajėgumų
palaikymas siekiant kovoti su hibridinėmis 
grėsmėmis

Europos strategija dėl geresnio interneto 
pritaikymo vaikų poreikiams

Konvencija dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir 
seksualinės prievartos prieš juos (Europos Taryba)

2004 m.

2003 m.

2002 m.

2001 m.

CERT-EU įsteigimas

Duomenis 
naikinanti kenkimo 
programinė įranga
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Politika 

13 ES kibernetinio saugumo sistema yra sudėtinga ir daugiasluoksnė, apimanti 
daugelį vidaus politikos sričių, pavyzdžiui, teisingumo ir vidaus reikalų, bendrosios 
skaitmeninės rinkos ir mokslinių tyrimų politikos sritis. Išorės politikoje kibernetinis 
saugumas priklauso diplomatijos sričiai ir jis tampa vis svarbesne besiformuojančios ES 
gynybos politikos dalimi. 

14 ES politikos kertinis akmuo yra 2013 m. kibernetinio saugumo strategija18. 
Strategija siekiama, kad ES skaitmeninė aplinka taptų saugiausia pasaulyje, ir kartu 
ginamos pagrindinės vertybės ir laisvės. Joje iškelti penki pagrindiniai tikslai: i) didinti 
kibernetinį atsparumą; ii) sumažinti kibernetinių nusikaltimų skaičių; iii) parengti 
kibernetinės gynybos politiką ir plėtoti jos pajėgumus; iv) didinti pramonės ir 
technologinius išteklius; v) parengti tarptautinę kibernetinės erdvės politiką, suderintą 
su pagrindinėmis ES vertybėmis. 

15 Kibernetinio saugumo strategija yra susijusi su vėliau priimtomis strategijomis: 

— Europos saugumo darbotvarkės (2015 m.) tikslas – pagerinti teisėsaugos ir 
teisminį atsaką į kibernetinius nusikaltimus, daugiausia atnaujinant ir papildant 
esamą politiką ir teisės aktus19. Joje taip pat nurodoma nustatyti kibernetinių 
nusikaltimų kriminalinių tyrimų kliūtis ir gerinti kibernetinių gebėjimų ugdymą. 

— Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija20 (2015 m.) siekiama sukurti geresnes 
galimybes naudotis skaitmeninėmis prekėmis ir paslaugomis sudarant tinkamas 
sąlygas, kuriomis būtų kuo labiau išnaudotas skaitmeninės ekonomikos augimo 
potencialas. Šiuo tikslu būtina didinti interneto saugumą, patikimumą ir įtrauktį. 

— 2016 m. Visuotine strategija21 siekiama didinti ES vaidmenį pasaulyje. 
Kibernetinis saugumas tampa pagrindiniu ramsčiu dėl atnaujintų įsipareigojimų 
kibernetiniais klausimais, bendradarbiavimo su pagrindiniais partneriais ir 
pasiryžimo spręsti kibernetinius klausimus visose politikos srityse, įskaitant 
dezinformacijos paneigimą pasinaudojant strategine komunikacija. 

16 Kadangi pastaraisiais metais kibernetinė erdvė tampa vis labiau pritaikyta naudoti 
kaip karinė priemonė22 ir ginklas23, atėjo laikas ją laikyti penkta karybos sritimi24. 
Kibernetinė gynyba apsaugo kibernetinės erdvės sistemas, tinklus ir ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus nuo atakų karinėmis ir kitomis priemonėmis. Kibernetinės 
gynybos politikos sistema buvo patvirtinta 2014 m. ir atnaujinta 2018 m.25 2018 m. 
atnaujinimuose nurodomi šeši prioritetai, įskaitant kibernetinės gynybos pajėgumų 
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plėtojimą, taip pat ES bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) ryšių ir informacijos 
tinklų apsaugą. Kibernetinė gynyba taip pat yra nuolatinio struktūrizuoto 
bendradarbiavimo sistemos (PESCO) bei ES ir NATO bendradarbiavimo dalis. 

17 ES bendra kovos su mišriomis grėsmėmis sistema (2016 m.) kovojama su 
kibernetinėmis grėsmėmis, kylančiomis tiek ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektams, tiek privatiesiems naudotojams, pabrėžiant, kad kibernetiniai išpuoliai gali 
būti atliekami vykdant dezinformacijos kampanijas socialinėje žiniasklaidoje26. Joje taip 
pat pažymima, kad būtina gerinti informavimą ir stiprinti ES ir NATO 
bendradarbiavimą, kuriems buvo suteiktas pagrindas 2016 ir 2018 m. bendrose ES ir 
NATO deklaracijose27. 

18 2017 m. Komisija pateikė naują kibernetinio saugumo dokumentų rinkinį, kuriame 
atsižvelgta į didėjantį skaitmeninės apsaugos aktualumą. Į jį įtrauktas naujas Komisijos 
komunikatas, kuriuo atnaujinama 2013 m. kibernetinio saugumo strategija28, spartaus 
ir koordinuoto reagavimo į didelio masto išpuolius ir greito Direktyvos dėl tinklų ir 
informacinių sistemų saugumo (TIS direktyvos) įgyvendinimo projektas29. Be to, į 
dokumentų rinkinį įtraukta daug pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 
(žr. 22 dalį). 

Teisės aktai 

19 Nuo 2002 m. priimami teisės aktai, kurių svarba kibernetiniam saugumui 
nevienoda. 

20 Kaip pagrindinis 2013 m. kibernetinio saugumo strategijos ramstis, svarbiausia 
teisinė dalis yra 2016 m. Tinklų ir informacijos saugumo (TIS) direktyva30 – pirmasis ES 
masto teisės aktas dėl kibernetinio saugumo. Šia direktyva, kuri iki 2018 m. 
gegužės mėn. buvo perkelta į nacionalinę teisę, siekiama pasiekti minimalų suderintų 
pajėgumų lygį įpareigojant valstybes nares priimti nacionalines TIS strategijas ir sukurti 
bendrus informacinius centrus ir reagavimo į kompiuterių saugumo incidentus 
tarnybas (CSIRT)31. Šia direktyva taip pat nustatomi saugumo ir pranešimo reikalavimai 
esminių paslaugų ypatingos svarbos sektoriuose operatoriams ir skaitmeninių paslaugų 
teikėjams. 

21 Lygiagrečiai, 2016 m. įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas32 
(BDAR), jis taikomas nuo 2018 m. gegužės mėn. Jo tikslas – apsaugoti Europos piliečių 
asmens duomenis nustatant taisykles dėl jų tvarkymo ir platinimo. Juo suteikiamos tam 
tikros teisės duomenų subjektams ir nustatomos prievolės duomenų valdytojams 



15 

 

 

(skaitmeninių paslaugų teikėjams) informacijos naudojimo ir perdavimo srityje. Juo 
taip pat nustatomas reikalavimas pažeidimo atveju apie jį pranešti; kai kuriais atvejais 
už jį gali būti skiriamos baudos. 3 diagramoje parodyta, kaip TIS direktyva ir BDAR 
vienas kitą papildo, siekiant jų tikslų stiprinti kibernetinį saugumą ir užtikrinti duomenų 
apsaugą. 

22 Šiuo metu aptariami teisės aktų projektai, be kita ko, yra siūlomas kibernetinio 
saugumo aktas, kuriuo siekiama sustiprinti ENISA ir nustatyti ES masto sertifikavimo 
mechanizmą33, siūlomas reglamentas dėl elektroninių įrodymų pateikimo ir saugojimo 
orderių34 ir siūloma direktyva dėl elektroninių įrodymų35. 2018 m. pasiūlymas dėl 
Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų 
kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklo (toliau – „kibernetinio 
saugumo kompetencijos centrų tinklas“ ir „mokslinių tyrimų kompetencijos centras“) 
įsteigimo yra 2017 m. kibernetinio saugumo dokumentų rinkinio dalis36. 

23 Gali būti sunku suvokti politikos ir teisės aktų sistemos, kuri susijusi su 
kibernetiniu saugumu, masto platumą ir tai, kaip ji veikia kasdienį mūsų gyvenimą. 

24 4 diagramoje bandoma pavaizduoti įvairų teisės aktų ir kitų veiksmų sankirtos su 
išgalvoto Europos piliečio gyvenimu taškus. 
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3 diagrama. Kaip BDAR ir TIS direktyva vienas kitą papildo 

 
Šaltinis – Europos Audito Rūmai. 

Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas 

(BDAR)
TIS direktyva

Asmens duomenų saugumas Tinklų saugumas

Taikoma bet kokiam asmeniui ar subjektui, tvarkančiam 
asmens duomenis, susijusius su prekių ir paslaugų siūlymu

arba jų elgesio stebėjimu

Nedelsiant pranešti apie pažeidimus priežiūros 
institucijai

 Kai kuriais atvejais taip pat reikia informuoti 
duomenų subjektus (fizinius asmenis)

Esminių paslaugų operatoriams, tvarkantiems informaciją 
apie asmenis, taikomi abu teisės aktai

Apie incidentą kompetentingai institucijai praneša:
 esminių paslaugų (energetikos, transporto, 

bankininkystės, sveikatos, vandens tiekimo, 
skaitmeninės infrastruktūros) operatoriai;

 skaitmeninių paslaugų teikėjai (internetinių 
prekyviečių, interneto paieškos sistemų, 
debesijos kompiuterijos teikėjai)

Svarbūs 
įvykiaiDuomenų subjekto teisės

Duomenų valdytojų pareigos
Asmens duomenų perdavimo taisyklės

Saugumo ir pranešimo reikalavimai taikomi esminių 
paslaugų operatoriams ir skaitmeninių paslaugų 
teikėjams

Aukšto lygio tinklų ir informacinių sistemų lygio Sąjungoje 
užtikrinimas, kad būtų pagerintas vidaus rinkos veikimas

Taisyklės, susijusios su fizinių asmenų apsauga tvarkant jų asmens 
duomenis, ir taisyklės, susijusios su laisvu asmens duomenų judėjimu

Apimtis

Tikslas

Pranešimo 
reikalavimai

Valstybių narių pareiga nustatyti 
nacionalinę strategiją ir paskirti 
kompetentingas institucijas, bendrus 
informacijos centrus ir CSIRT

Bendradarbiavimo grupės įsteigimas ir 
CSIRT tinklo sukūrimas

Nuobaudos

Iki 20 mln. EUR arba 4 % visos metinės apyvartos Valstybės narės nustato baudas, kurios yra veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios

Kaip BDAR ir TIS direktyva vienas kitą papildo
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4 diagrama. Kaip ES požiūris į kibernetinį saugumą integruojamas į kasdienį piliečių gyvenimą 

 
Šaltinis – Europos Audito Rūmai. 

Ji nusprendė savo vasarą 
gautas pajamas išleisti 
išmaniajam telefonui...

Ji pasirašo sutartį su mobiliojo 
tinklo operatoriumi ir prisijungia 

prie interneto per Wi-Fi tinklą

Vėliau ji atsisiunčia 
mobiliosios bankininkystės 

programą savo paauglių 
einamajai sąskaitai

Deja, bankininkystės 
programėle pasinaudoti 

negalima, nes prieš banką 
vykdomas kibernetinis išpuolis

Šis išpuolis yra didelio masto, todėl reikia 
koordinuoti veiksmus ES lygmeniu

Bendromis pastangomis šis išpuolis 
sustabdomas, nusikaltimas tiriamas 

ir vykdomas baudžiamasis 
persekiojimas už jį

Susitikite su Marija, 
15 metų moksleive

Šiuo pasiūlymu siekiama padidinti pasitikėjimą 
taikant ES masto kibernetinio saugumo sertifikavimo 
ir ženklinimo sistemą, skirtą konkretiems IRT 
produktams ir paslaugoms, kuri galėtų paskatinti 
taikyti integruotojo saugumo metodą.

Pasiūlymas dėl Kibernetinio saugumo akto reglamento 
(2017 m.) 

Direktyva 2016/1148 dėl tinklų ir
informacijos saugumo (TIS direktyva)

TIS direktyva nustatomos priemonės, kuriomis 
siekiama užtikrinti aukštą bendrą Sąjungos tinklo 
ir informacinių sistemų saugumo lygį Sąjungoje, 
visų pirma svarbiausių sektorių ir skaitmeninių 
paslaugų teikėjų, kurių paslaugų išsaugojimas yra 
itin svarbus visuomeninei ir ekonominei veiklai.

Marija susikuria paskyrą, kad galėtų 
patekti į programėlių parduotuvę. Po 
saugesnio interneto dienos mokykloje 

ji prisimena, koks svarbus yra 
patikimas slaptažodis

Saugesnio interneto diena

2004 m. ji buvo pradėta kaip ES iniciatyva 
ir dabar yra žinoma beveik 140 valstybių. 
Kiekvienais metais šia iniciatyva siekiama 
didinti informuotumą apie internete 
kylančius probleminius klausimus ir 
skatinti saugų ir pozityvų skaitmeninių 
technologijų naudojimą
www.saferinternetday.org

Visų pirma ji atsisiunčia visas savo 
mėgstamiausiais socialinės žiniasklaidos 
programas, kad galėtų palaikyti ryšį su 

šeimos nariais ir draugais

BDAR tikslas (taip pat siūlomo E. privatumo 
reglamento) – nustatyti standartinius duomenų 
apsaugos teisės aktus visoje ES. Todėl Marijai turėtų 
būti lengviau suprasti, kaip naudojami jos duomenys ir 
kaip ji gali atsisakyti juos teikti arba teikti skundus.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

East StratCom 
Kampaniją „ES prieš dezinformaciją“ vykdo 
EIVT Strateginės komunikacijos Rytų 
kaimynystės šalyse darbo grupė, kuri iš 
pradžių 2015 m. kovo mėn. buvo įsteigta 
kovoti su Rusijos vykdomomis 
dezinformacijos kampanijomis.

Pagrindinis Marijos žinių šaltinis –
socialinė žiniasklaida. Kartais jai sunku 

suprasti, kas yra tiesa, o kas – ne.
TIS direktyva

Bankininkystė yra 
vienas iš svarbiausių 
sektorių, kuriems 
taikoma TIS direktyva

eIDAS reglamentas Nr. 910/2014
Šiuo reglamentu siekiama didinti pasitikėjimą elektroniniais 
mokėjimais ir nustatomos taisyklės, taikomos elektroninės 
atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugoms 
(pavyzdžiui, elektroniniams parašams, spaudams ir laiko 
žymoms arba elektroniniams interneto svetainių 
autentiškumo patvirtinimo sertifikatams). 

Kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie jos 
banko sąskaitos, Marija naudoja savo 

patikimumo užtikrinimo paslaugos pateiktą 
elektroninį tapatumo nustatymo įrenginį 

„Token“

Marijai visada reikia būti budriai, 
kad apsaugotų savo asmens 

duomenis, įskaitant savo banko 
duomenis

Pasiūlymas dėl direktyvos dėl kovos su sukčiavimu 
negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu

Nusikalstamos organizacijos gali pradėti vykdyti mokėjimą 
pasinaudodamos mokėtojo informacija, gauta vagiant 
duomenis, neteisėtai nuskaitant kortelės duomenis arba 
perkant pavogtus kredito kortelės duomenis tamsiajame 
internete. Šis pasiūlymas padės valstybėms narėms geriau 
atgrasyti nuo tokių nusikaltimų ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą už juos

Direktyva 2013/40/ES dėl atakų prieš 
informacines sistemas

Šia direktyva nustatomos būtiniausios 
taisyklės, susijusios su nusikalstamų veikų 
apibrėžtimi, ir sankcijos atakų prieš 
informacines sistemas srityje. Pagal TIS 
direktyvą Marijos bankas privalės 
informuoti atitinkamą nacionalinę 
instituciją apie rimtą kibernetinį incidentą

TIS direktyva
Šioje direktyvoje reikalaujama, kad valstybės 
narės parengtų nacionalines kibernetinio 
saugumo strategijas ir sukurtų 
bendradarbiavimo mechanizmus, įskaitant 
CSIRT (reagavimo į kompiuterių saugumo 
incidentus tarnybų) tinklą. Šie mechanizmai 
padės didinti pasitikėjimą, siekiant paskatinti 
greitą ir veiksmingą operatyvinį 
bendradarbiavimą.

Pasiūlymas dėl reglamento dėl elektroninių įrodymų 
baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderių

Šiuo pasiūlymu siekiama užtikrinti veiksmingą 
nusikaltimų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą už 
juos užtikrinant geresnę prieigą prie elektroninių 
įrodymų geresniu teisminiu bendradarbiavimu ir 
taisyklių bei procedūrų derinimu. Tai turėtų padėti 
sumažinti vėlavimą ir užtikrinti šiuo metu trūkstamą 
prieigą ir padidinti teisinį tikrumą.

Koordinuotas atsakas į didelio masto 
kibernetinio saugumo incidentus ir krizes
Komisija pasiūlė nustatyti ES reagavimo į 
kibernetinio saugumo krizes sistemą, 
siekiant pagerinti politinį koordinavimą ir 
sprendimų priėmimą, be kita ko, kaip 
pasinaudoti ES kibernetinio saugumo 
diplomatijos priemonių rinkiniu taikant 
sankcijas valstybėms, kurioms priskiriamas 
kibernetinis išpuolis.

Europolo Europos kovos su 
elektroniniu nusikalstamumu centras 
gali  valstybėms narėms suteikti  
operatyvinę pagalbą ir skaitmeninę 
teismo ekspertizę bei dalyvauti 
bendruose tyrimuose.

Eurojustas, kita ES agentūra, buvo 
įsteigta siekiant pagerinti rimtų 
tarpvalstybinių ir organizuotų 
nusikaltimų nagrinėjimą skatinant 
tyrimo ir prokuroro veiksmų 
koordinavimą.

Pagrindiniai sektoriai, kuriems taikoma TIS 
direktyva, yra energetikos, transporto, finansų 
rinkos infrastruktūros, sveikatos, geriamojo 
vandens ir skaitmeninės infrastruktūros

#DigitalSingleMarket

Skaitmeninių produktų ir 
paslaugų pirkėjų ir pardavėjų 
tarpusavio pasitikėjimo 
didinimas yra esminis bendros 
Europos skaitmeninės rinkos 
stiprinimo komponentas

Kaip ES požiūris į kibernetinį saugumą integruojamas į kasdienį piliečių gyvenimą
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Politikos ir teisės aktų sistemos 
kūrimas 
25 Daug suinteresuotųjų subjektų apimanti ES kibernetinė ekosistema yra sudėtinga 
ir turi daug lygmenų (žr. I priedą). Sujungti visas jos atskiras dalis yra gana sunkus 
uždavinys. Nuo 2013 m. buvo imamasi suderintų veiksmų siekiant suteikti nuoseklumo 
ES kibernetinio saugumo sričiai37. 

1 uždavinys. Prasmingas vertinimas ir atskaitomybė 

26 Kaip pastebėjo Komisija, nustatyti 2013 m. strategijos ir įvykusių pokyčių 
priežastinį ryšį yra sunku. 2013 m. strategijos tikslai buvo suformuluoti labai 
abstrakčiai, išreiškiant veikiau viziją, o ne išmatuojamus tikslus38. Nesant išmatuojamų 
tikslų parengti veiksmus, kurie būtų suderinti su šiais abstrakčiais tikslais, yra sunkus 
uždavinys. Atnaujinta kibernetinės gynybos politikos sistema (2018 m.) bus siekiama 
parengti tikslus, kuriais būtų nustatomas minimalus kibernetinio saugumo ir siektino 
pasitikėjimo lygis. Tačiau tai bus taikoma tik kibernetinei gynybai; tikslų, kuriais 
apibrėžiamas pageidaujamas visos ES atsparumas, nebuvo nustatyta. 

27 Todėl retai buvo kiekybiškai vertinami rezultatai ir įvertintos vos kelios politikos 
sritys39. Taip yra iš dalies dėl to, kad pastarasis daugelio priemonių įgyvendinimo 
būdas – teisėkūros procedūra arba kitaip – trukdo išsamiai įvertinti jų poveikį. 
Uždavinys – nustatyti prasmingo vertinimo kriterijus, kurie gali padėti kiekybiškai 
įvertinti poveikį. Be to, griežtas vertinimas dar netapo norma kibernetinio saugumo 
plačiąja prasme srityje. Todėl būtina pereiti prie veiksmingumo kultūros, į kurią būtų 
integruota vertinimo praktika ir standartizuotas ataskaitų teikimas. Dabartiniai ENISA 
įgaliojimai neapima ES kibernetinio saugumo ir parengtumo padėties vertinimo ir 
stebėsenos. 

28 Įrodymais grindžiamas politikos formavimas priklauso nuo to, ar turima 
pakankamai patikimų duomenų ir statistinių duomenų, kurie padėtų stebėti ir 
analizuoti tendencijas ir poreikius. Kadangi nėra privalomos ir bendros stebėsenos 
sistemos, patikimų duomenų yra labai mažai. Rodikliai dažnai nėra lengvai prieinami ir 
sunkiai nustatomi40. Vis tik kai kuriose srityse buvo parengti konkretūs kiekybiniai 
rodikliai, pavyzdžiui, ES politikos ciklas, naudojamas kovai su sunkių formų ir 
organizuotu nusikalstamumu. 
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29 Vos kelios valstybės narės reguliariai renka oficialius duomenis apie su kibernetika 
susijusius klausimus, o tai trukdo palyginamumui. Iki šiol ES pateikė mažai informacijos 
apie poreikį konsoliduoti statistiką Europos lygmeniu41. Taip pat yra paskelbta keletas 
visos ES analizių, apimančių tokias svarbias temas kaip42: kibernetinio saugumo 
ekonomika, įskaitant elgsenos aspektus (paskatų išderinimas, informacijos asimetrija); 
kibernetinių trikčių ir kibernetinių nusikaltimų poveikio supratimas; kibernetinių 
tendencijų ir tikėtinų iššūkių makrostatistika; geriausi kovos su grėsmėmis sprendimai. 

30 Kadangi nėra konkrečių tikslų ir yra labai mažai patikimų duomenų bei tinkamai 
nustatytų rodiklių, iki šiol strategijos pasiekimų vertinimas iš esmės buvo kokybinis. 
Pažangos ataskaitose dažnai apibūdinami atlikti veiksmai arba pasiektos tarpinės 
reikšmės, be išsamaus rezultatų kiekybinio įvertinimo. Be to, dar nėra nustatytos 
sistemų atsparumo vertinimo atskaitos reikšmės. Be to, kadangi nėra kodifikuotos 
kibernetinių nusikaltimų apibrėžties, beveik neįmanoma rasti tinkamų Europos 
rodiklių, kurie padėtų stebėti ir vertinti. 

31 Kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimo nepriklausoma priežiūra valstybėse 
narėse yra nevienoda. Mes atlikome nacionalinių audito institucijų apklausą apie jų 
patirtį atliekant auditą šioje srityje. Pusė visų respondentų43 niekada neauditavo šios 
srities. Tie, kurie tai darė, atlikdami auditus pagrindinį dėmesį skyrė: informacijos 
valdymui; ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugai; pagrindinių 
suinteresuotųjų subjektų keitimuisi informacija ir veiksmų koordinavimui; pasirengimui 
incidentams, pranešimui apie juos ir reagavimui į juos. Mažiau aptartos temos, be kita 
ko, buvo informuotumo didinimo priemonės ir skaitmeninių įgūdžių trūkumas. Šių 
auditų arba vertinimų rezultatai ne visada buvo skelbiami viešai nacionalinio saugumo 
sumetimais. Paskelbtų nacionalinių audito institucijų audito ataskaitų sąrašas pateiktas 
III priede. 

32 Su kibernetika susijusių įgūdžių trūkumai (taip pat žr. 82–90 dalis) ir sunkumai 
vertinant pažangą kibernetinio saugumo srityje buvo laikomi pagrindiniais uždaviniais 
audituojant vyriausybės priemones šioje srityje. 

2 uždavinys. ES teisės aktų ir jų nevienodo perkėlimo į 
nacionalinę teisę spragų šalinimas 

33 Naujų technologijų ir grėsmių atsiradimas stipriai lenkia ES teisės aktų rengimą ir 
įgyvendinimą. Sąjungos procedūros nebuvo rengiamos atsižvelgiant į skaitmeninį 
amžių, todėl inovatyvių ir lanksčių procedūrų rengimas siekiant užtikrinti, kad politika ir 
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teisės aktų sistema būtų tokios, kad atitiktų tikslą44 geriau numatyti ir formuoti ateitį, 
yra itin svarbus prioritetas45. 

34 Nepaisant didesnio nuoseklumo siekio, teisės aktų dėl kibernetinio saugumo 
sistema vis dar yra neužbaigta (keli pavyzdžiai pateikiami 1 lentelėje). Šios sistemos 
suskaidymas ir spragos trukdo siekti bendrų politikos tikslų, todėl ji tampa 
neveiksminga. Strategijos vertinime Komisijos nurodytos spragos apėmė daiktų 
internetą, skaitmeninių produktų naudotojų ir tiekėjų pareigų pusiausvyrą ir tam tikrus 
TSI direktyvoje nenagrinėtus aspektus. Siūlomu Kibernetinio saugumo aktu bandoma iš 
dalies spręsti šią problemą skatinant saugumą užtikrinti projektuojant pasitelkus ES 
masto sertifikavimo schemą. Kai kurie suinteresuotieji subjektai mano, kad vis dar 
akivaizdžiai jaučiamas aiškiai apibrėžtos kibernetinės pramonės politikos ir bendro 
požiūrio į kibernetinį šnipinėjimą trūkumas46. 
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1 lentelė. Teisės aktų sistemos spragos ir nevienodas perkėlimas į 
nacionalinę teisę (nebaigtinis sąrašas) 

Politikos sritis Pavyzdžiai 

Bendroji 
skaitmeninė 
rinka 

o Dabartinė vartojimo prekių pardavimo direktyva neapima 
kibernetinio saugumo. Siūlomomis direktyvomis dėl skaitmeninio 
turinio47 ir pardavimo internetu48 siekiama užpildyti šią spragą. 

o ES valstybėse narėse yra ribotos ir skirtingos teisinės sistemos dėl 
rūpinimosi pareigų, todėl didėja teisinis netikrumas ir sunkumai 
užtikrinant teisės gynimo priemonių vykdymą49. 

o Programinės įrangos pažeidžiamumo problemų atskleidimo 
politika įvairiose valstybėse narėse rengiama skirtingais tempais, 
o ES lygmeniu nėra visa apimančios teisinės sistemos, pagal kurią 
būtų galima taikyti koordinuotą požiūrį50. 

Tinklo ir 
informacijos 
saugumo 
stiprinimas 

o Valstybės narės gali pačios įtraukti sektorius, kurie nebuvo 
įtraukti į TIS direktyvą51. Prieglobsčio sektoriai, kurie nebuvo 
įtraukti, gali būti vartai kitiems nusikaltimams, įskaitant prekybą 
žmonėmis, prekybą narkotikais ir neteisėtą imigraciją52. 

Kova su 
kibernetiniais 
nusikaltimais 

o Daugelis valstybių savo nacionalinės teisės aktuose neapibrėžė 
elektroninių įrodymų53 (taip pat žr. 22 dalį). 

o Dabartinis pagrindų sprendimas dėl sukčiavimo negrynosiomis 
mokėjimo priemonėmis aiškiai neapima nei nefizinių mokėjimo 
priemonių, pavyzdžiui, virtualiųjų valiutų, elektroninių pinigų ir 
mobiliųjų pinigų, nei tokių veiksmų kaip duomenų vagystė, 
neteisėtas kortelės duomenų nuskaitymas ir mokėtojo 
informacijos turėjimas ir dalijimasis ja54. 

o Direktyvoje dėl atakų prieš informacines sistemas klausimas dėl 
neteisėto duomenų gavimo iš vidaus (pavyzdžiui, kibernetinis 
šnipinėjimas) nesprendžiamas, todėl kyla iššūkių teisėsaugai55. 

o Po Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo dėl duomenų 
saugojimo56 teisinės sistemos taikymo skirtumai valstybėse 
narėse trukdė teisėsaugai, dėl to galimai buvo prarandami tyrimų 
duomenys ir pakenkiama veiksmingam baudžiamojo persekiojimo 
už nusikalstamą veiklą internete vykdymui57. 

Šaltinis – Europos Audito Rūmai. 
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35 Kai kurių teisės aktų aspektų taikymas ir toliau yra neprivalomas tiek 
nacionalinėms valdžios institucijoms, tiek privatiems veiklos vykdytojams. Pavyzdžiui, 
bendradarbiavimo grupėje nacionalines tinklų ir informacinių sistemų saugumo 
strategijų ir CSIRT veiksmingumo vertinimas yra savanoriškas. Taip pat pagal 
Kibernetinio saugumo akte siūlomą sertifikavimo schemą sertifikavimo taikymas IRT 
produktams ir paslaugoms bus savanoriškas. 

36 Europos Sąjungoje kibernetinis saugumas yra valstybių narių prerogatyva. 
Nepaisant to, ES tenka lemiamas vaidmuo sudarant sąlygas savo valstybėms narėms 
gerinti gebėjimus, veikti išvien ir stiprinti pasitikėjimą. Vis dėlto, atsižvelgiant į valstybių 
narių gebėjimų ir dalyvavimo skirtumus58, neskelbtinos (nacionalinio saugumo) 
informacijos teikimas ir toliau bus savanoriškas. 

37 Nenuosekliai perkėlus ES teisės aktus į skirtingų valstybių narių nacionalinę teisę 
gali atsirasti teisinis ir veiklos nenuoseklumas ir nebus galima išnaudoti viso teisės aktų 
potencialo. Pavyzdžiui, valstybės narės skirtingai aiškina, kaip turėtų būti taikomos 
dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės priemonės59, todėl kai kurios ES 
įsisteigusios įmonės gali eksportuoti technologijas ir paslaugas, kurias galima panaudoti 
kibernetiniam stebėjimui ir žmogaus teisių pažeidimams naudojant cenzūrą arba 
perėmimą. Europos Parlamentas dėl to išreiškė savo susirūpinimą60. 

38 Be to, privatumui ir saviraiškos laisvei apsaugoti reikia pritaikyto teisėkūros 
atsako, kad būtų pasiekta būtina pagrindinių teisių apsaugos ir ES saugumo reikalavimų 
užtikrinimo pusiausvyra. Pavyzdžiui, kaip užtikrinsime ištisinį šifravimą ir kartu rasime 
geriausią būdą padėti teisėsaugai? Arba, kaip galėtume pasiekti Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento tikslus, kartu suprasdami jo poveikį viešai prieinamai informacijai 
apie domenų vardų registruotojus ir IP adresų blokų turėtojus? Ir kaip tai galėtų 
neigiamai paveikti teisėsaugos tyrimus61? 

39 Vien teisės aktais atsparumas neužtikrinamas. Nors TIS direktyvos tikslas yra 
pasiekti aukštą saugumo lygį visoje ES, jame dėmesys aiškiai sutelkiamas į minimalaus, 
o ne didžiausio suderinimo siekimą62. Kintant kibernetinei aplinkai, ir toliau atsiras 
spragų.  
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 Svarstytini punktai – politikos sistema 

- Kokių esminių veiksmų reikia imtis siekiant paskatinti tiek politikos formuotojus, 
tiek teisės aktų leidėjus pereiti prie griežtesnės veiksmingumo kultūros 
kibernetinio saugumo srityje, įskaitant bendro atsparumo apibrėžtį? 

- Kaip moksliniais tyrimais būtų galima geriau prisidėti prie būtinų duomenų ir 
statistikos gavimo, kad būtų galima atlikti prasmingą vertinimą? 

- Kaip būtų galima pritaikyti teisėkūros procesus, kad jie būtų lankstesni ir jais 
būtų geriau atsižvelgiama į technologinių ir grėsmių pokyčių greitį? 

- Kaip kiekybinių rodiklių (rodiklių, tikslinių reikšmių) rengimo praktiką ES politikos 
cikle būtų galima pritaikyti, išplėsti ir pakartoti visai kibernetinio saugumo sričiai? 

- Ko nacionalinės audito institucijos gali pasimokyti iš viena kitos požiūrio į 
kibernetinio saugumo politikos ir priemonių auditą? 

- Kokie ES teisinės sistemos perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo 
prieštaravimai kenkia veiksmingesniam atsakui į kibernetinio saugumo spragas ir 
kibernetinius nusikaltimus ir kaip valstybės narės ir ES institucijos galėtų 
geriausiai išspręsti šią problemą? 

- Kiek veiksmingos yra ES eksporto kontrolės priemonės, taikomos kibernetinėms 
prekėms ir paslaugoms, siekiant užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams ne ES 
šalyse? 



 24 

 

Finansavimas ir išlaidos 
40 ES yra nusistačiusi tikslą tapti saugiausia pasaulyje interneto aplinka. Šiam 
užmojui įgyvendinti reikia didelių visų suinteresuotųjų subjektų pastangų, įskaitant 
patikimą ir gerai valdomą finansinį pagrindą. 

3 uždavinys. Investicijų lygio suderinimas su tikslais 

Investicijų didinimas 

41 Visos visuotinės kibernetinio saugumo išlaidos, kaip procentinė BVP dalis, sudaro 
apie 0,1 %. Jungtinėse Valstijose63 ši dalis siekia apie 0,35 % (įskaitant privatųjį 
sektorių). Kaip procentinė BVP dalis, JAV federalinės vyriausybės išlaidos yra apie 0,1 % 
arba apie 21 milijardas JAV dolerių, numatytas 2019 m. biudžete64. 

42 Išlaidos Europos Sąjungoje buvo palyginti mažos, suskaidytos ir dažnai 
nepagrįstos suderintomis vyriausybių vykdomomis programomis. Duomenis sunku 
gauti, tačiau ES viešosios kibernetinio saugumo išlaidos apytikriais skaičiavimais sudaro 
nuo vieno iki dviejų milijardų eurų per metus65. Kai kurių valstybių narių išlaidos, kaip 
procentinė BVP dalis, sudaro vieną dešimtąją ar net mažesnę JAV lygio dalį66. ES ir jos 
valstybės narės turi žinoti, kiek jos bendrai investuoja, kad žinotų, kurias spragas reikia 
užpildyti. 

43 Sunku susidaryti išsamų vaizdą, jei nėra aiškių duomenų dėl kompleksinio 
kibernetinio saugumo pobūdžio ir dėl to, kad kibernetinio saugumo ir bendrų IT išlaidų 
dažnai neįmanoma atskirti67. Mūsų apklausa patvirtino, kad sunku gauti patikimus 
statistinius duomenis tiek apie viešojo, tiek apie privačiojo sektoriaus išlaidas. Trys 
ketvirtadaliai nacionalinių audito institucijų pranešė, kad neturi centralizuotos su 
kibernetika susijusių valdžios sektoriaus išlaidų apžvalgos, ir nė viena valstybė narė 
neįpareigojo viešųjų subjektų pranešti apie kibernetinio saugumo išlaidas savo 
finansiniuose planuose. 

44 Viešųjų ir privačiųjų investicijų į Europos kibernetinio saugumo įmones yra 
ypatingai sunkus uždavinys. Viešasis kapitalas dažnai yra prieinamas pradiniais etapais, 
tačiau rečiau augimo ir plėtros etapais68. Yra daug ES finansavimo iniciatyvų, tačiau 
daugiausia dėl biurokratizmo nepasinaudojama jų privalumais69. Apskritai ES 
kibernetinio saugumo įmonių veiklos rezultatai yra prastesni už jų tarptautinių 
konkurentų: jų mažiau, jų pritraukiama vidutinė finansavimo suma yra gerokai 
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mažesnė70. Todėl siekiant ES skaitmeninės politikos tikslų itin svarbu užtikrinti 
veiksmingą lėšų nukreipimą į pradedančiąsias įmones ir jų finansavimą. 

Poveikio didinimas 

45 Kad būtų panaikintas investicijų į kibernetiką deficitas, būtina pasiekti naudingų 
rezultatų. Pavyzdžiui, nepaisant ES mokslinių tyrimų ir inovacijų sektoriaus stiprumo, jo 
rezultatai nepakankamai patentuojami, komercinami arba didinami, siekiant padidinti 
atsparumą, konkurencingumą ir skaitmeninį savarankiškumą71. Tai visų pirma teisinga 
tuo atveju, kai sektorius lyginamas su ES pasauliniais konkurentais. Tinkamai 
panaudotų rezultatų trūkumas yra susijęs su įvairiais veiksniais72, įskaitant: 

o nuoseklios tarpvalstybinės strategijos, kaip padidinti požiūrio mastą, kad atitiktų 
didesnius ES konkurencingumo ir didesnio savarankiškumo poreikius, trūkumą; 

o vertės grandinės ciklo trukmę, kuri reiškia, kad priemonės greitai taps 
nebereikalingos; 

o nepakankamą tvarumą, nes projektai paprastai baigiami projekto grupės 
likvidavimu ir paramos, įskaitant atnaujinimus ir pataisų taikymo sprendimus, 
nutraukimu. 

46 Komisijos pasiūlymas sukurti kibernetinio saugumo kompetencijos centrų tinklą ir 
įsteigti mokslinių tyrimų kompetencijos centrą yra bandymas įveikti susiskaidymą 
kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų srityje ir reikiamu mastu skatinti investicijas73. 
Visoje ES iš viso yra 665 kompetencijos centrai. 

4 uždavinys. Aiški ES biudžeto išlaidų apžvalga 

47 Centralizuota išlaidų apžvalga yra svarbi dėl skaidrumo ir geresnio koordinavimo. 
Be jos politikos formuotojams sunku suprasti, kaip išlaidos dera su poreikiu siekti 
prioritetinių tikslų. 

48 Kibernetinio saugumo strategijai nėra skiriama specialaus biudžeto lėšų. Vietoj to 
ES lygmeniu kibernetinio saugumo išlaidas sudaro išlaidos, padengiamos iš bendro ES 
biudžeto ir bendro valstybių narių finansavimo. Atlikdami savo analizę atskleidžiame 
sudėtingą bent dešimties įvairių priemonių pagal ES bendrąjį biudžetą struktūrą, tačiau 
nesusidarome aiškaus vaizdo, kokie pinigai ir kur išleidžiami (žr. II priedą). 
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49 Taigi, nustatyti aiškią temos, apimančios daugybę politikos sričių, išlaidų apžvalgą 
yra gana didelis iššūkis. Išlaidų programas valdo skirtingi Komisijos padaliniai, kurie visi 
turi savo tikslus, taisykles ir tvarkaraščius. Padėtis dar labiau komplikuojasi, kai 
įtraukiamas valstybių narių bendras finansavimas, kaip daroma pagal Vidaus saugumo 
fondą (politiką))74. 

Nustatomos kibernetinio saugumo išlaidos 

50 2014–2018 m. įgyvendindama strategiją Komisija išleido bent 1,4 milijardo 
eurų75, skirdama didžiausią lėšų dalį programai „Horizontas 2020“76. Programos 
„Horizontas 2020“ finansavimas daugiausia teikiamas įgyvendinant saugios 
visuomenės uždavinių programą ir tikslą „Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir 
pramonės technologijas“77. Nustatėme 279 su kibernetiniu saugumu susijusius 
projektus, dėl kurių sudarytos sutartys iki 2018 m. rugsėjo mėn. ir kurių bendras ES 
finansavimas yra 786 milijonai eurų78. 5 diagramoje parodyta šia analize pagrįsta šių 
projektų tipologija. 

5 diagrama. Programos „Horizontas 2020“ kibernetinio saugumo 
mokslinių tyrimų projektai, dėl kurių sudarytos sutartys (mln. EUR) 

 
Šaltinis – Europos Audito Rūmai. 
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51 Sutartimi pagrįstos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės (SVPSP) buvo 
įsteigtos 2016 m., siekiant skatinti Europos kibernetinio saugumo pramonę. Tikslas 
buvo 450 milijonus eurų iš programos „Horizontas 2020“ nukreipti į SVPSP ir dar 1,8 
milijardo eurų pritraukti iš privačiojo sektoriaus iki 2020 m. Per 18 mėnesių iki 2017 m. 
gruodžio 31 d. į SVPSP buvo nukreipta 67,5 milijono eurų iš programos „Horizontas 
2020“, o 1 milijardą eurų investavo privatusis sektorius79. 

52 Kova su kibernetiniais nusikaltimais taip pat remiama Vidaus saugumo fondo 
policijos priemonės (VSF policijos priemonės) lėšomis. VSF policijos priemonės lėšomis 
remiami tyrimai, ekspertų susitikimai ir komunikacijos veikla; 2014–2017 m. šios lėšos 
siekė beveik 62 milijonus eurų. Be to, valstybės narės gali gauti dotacijas įrangai, 
mokymams, moksliniams tyrimams ir duomenų surinkimui pagal pasidalijamojo 
valdymo principą. Devyniolika valstybių narių pasinaudojo šiomis 42 milijonus eurų 
siekiančiomis dotacijomis. 

53 Lėšos pagal JUST GD valdomą Teisingumo programą, kuriomis remiamas teisminis 
bendradarbiavimas ir savitarpio teisinės pagalbos sutarčių veikimas, ypatingą dėmesį 
skiriant keitimuisi elektroniniais duomenimis ir finansine informacija, sudarė 9 
milijonus eurų. 

54 TIS direktyvoje aiškiai nurodoma, kad CSIRT turi turėti pakankamai išteklių, kad 
galėtų efektyviai vykdyti savo užduotis80. 2016–2018 m. kasmet 13 milijonų eurų buvo 
skiriama iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės, dėl kurių valstybės narės galėjo 
teikti paraiškas, kad padėtų įgyvendinti direktyvos reikalavimus. Nebuvo atlikta jokio 
tyrimo, per kurį būtų nustatyti CSIRT tinklo ir bendradarbiavimo grupės faktiniai 
finansiniai poreikiai, kurie turėtų įtakos. 

55 Kelių agentūrų veiklos išlaidos buvo konkrečiai numatytos su kibernetiniu 
saugumu ir kibernetiniais nusikaltimais susijusiai veiklai. Tačiau iš prieinamos viešosios 
informacijos sunku gauti kokius nors tikslius skaičius. 

56 Budapešto konvencija (žr. 11 dalį) buvo sudarytas ES išorės kibernetikos išlaidų 
pagrindas. 2014–2018 m. laikotarpiu apie 50 milijonų eurų ES išleido kibernetinio 
saugumo stiprinimui už savo ribų. Beveik pusė šios sumos buvo išleista pagal priemonę, 
kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, įgyvendinant vieną pagrindinį jos projektą – 
13,5 milijonų eurų vertės GLACY+ – kuriuo siekiama pasaulio mastu sustiprinti 
gebėjimus rengti ir įgyvendinti kibernetinių nusikaltimų srities teisės aktus ir išplėsti 
tarptautinį bendradarbiavimą81. Kitais atvejais išlaidos pagal kitas ES finansines 
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priemones buvo daugiausiai sutelktos į Vakarų Balkanus82, taip pat Europos 
kaimynystę, – pavyzdžiui, kartu su Rytų partnerystės šalimis vykdomu projektu 
„Cybercrime@EaP“ siekiama sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą kibernetinių 
nusikaltimų ir elektroninių įrodymų klausimais. 

Kitos kibernetinio saugumo išlaidos 

57 Ne visada įmanoma nustatyti konkrečias kibernetinio saugumo išlaidas, 
patiriamas įgyvendinant ES programas: 

o programos „Horizontas 2020“ finansavimas taip pat buvo nukreipiamas per 
bendrąją įmonę „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos 
lyderystės“ (ESCEL) kibernetinėms fizinėms sistemoms. Tačiau nesugebėjome 
nustatyti, kurie iš 27 projektų, kurių bendra vertė 2015–2016 m. sudarė 437 
milijonus eurų, buvo konkrečiai susiję su kibernetiniu saugumu. 

o Iki 400 milijonų eurų iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų skiriama išlaidoms, 
susijusioms su kibernetinio saugumo ir patikimumo užtikrinimo paslaugomis. Jos 
apima saugumo ir duomenų apsaugos investicijas, kuriomis siekiama pagerinti 
skaitmeninių infrastruktūros objektų sąveiką ir sujungimą, elektroninę atpažintį ir 
privatumo bei patikimumo užtikrinimo paslaugas. 

58 Savo 2018 m. veiklos plane Europos investicijų bankas paskelbė apie savo 
ketinimą trejų metų laikotarpiu padidinti dvejopo naudojimo technologijų, kibernetinio 
saugumo ir civilinės saugos finansavimą iki 6 milijardų eurų83. 

Žvilgsnis į ateitį 

59 Siūlomos naujos 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos84 (SEP) 2 
milijardų eurų kibernetinio saugumo komponentas yra skirtas ES kibernetinio saugumo 
pramonei ir apskritai visuomenės apsaugai stiprinti, be kita ko, padedant įgyvendinti 
TIS direktyvą. Tikimasi, kad siūlomas kibernetinio saugumo kompetencijos centrų 
tinklas ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras, kuris siekia sukurti labiau integruotą 
metodą, bus pagrindinis ES išlaidų pagal SEP naudojimo mechanizmas. 

60 Gynybos išlaidos iš ES biudžeto neseniai buvo padidintos per Europos gynybos 
pramonės plėtros programą, kuriai 2019 ir 2020 m. bus skirta 500 milijonų eurų85. Šioje 
programoje daugiausia dėmesio bus skiriama valstybių narių gynybos išlaidų 
koordinavimui ir efektyvumui taikant bendro kūrimo paskatas. Po 2020 m. ja per 
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Europos gynybos fondą siekiama iš viso pritraukti 13 milijardų eurų investicijų į 
gynybos pajėgumus; kai kurios iš šių investicijų apima kibernetinę gynybą86. 

5 uždavinys. ES agentūrų aprūpinimas pakankamais ištekliais 

61 Trys pagrindinės institucijos, kurios atlieka svarbiausią vaidmenį kibernetikos 
politikoje, – ENISA, Europolo EC3 ir CERT-EU (žr. 2 langelį), – įgyvendindamos 
aukštesnius saugumu grindžiamus politinius prioritetus susiduria su aprūpinimo 
ištekliais sunkumais. Dabartinis žmogiškųjų ir finansinių išteklių paskirstymas ES 
agentūrose vis dar yra rimtas uždavinys joms siekiant patenkinti lūkesčius87. 

62 Agentūrų prašymai skirti papildomų išteklių, kad galėtų patenkinti didėjančią 
paklausą, buvo tenkinami tik iš dalies ir taip iš dalies trukdoma (laiku) pasiekti politikos 
tikslus. Pavyzdžiui: 

o riboti ištekliai buvo veiksnys, 2017 m. sutrukdęs ENISA pasiekti visus savo 
tikslus88. 2017 m. dokumentų rinkinyje buvo pasiūlyti papildomi ištekliai, kad 
ištekliai atitiktų naujus ENISA įgaliojimus. 

o Analitikų pasiūla ir investicijos į IRT pajėgumus Europolo EC3 atsiliko nuo 
paklausos89. Taip pat Europolo EC Jungtinės darbo grupės elektroninių nusikaltimų 
klausimais personalas sudaromas iš valstybės narės ir trečiosios šalies ekspertų, 
siekiant padėti atlikti žvalgyba grindžiamus tyrimus. Tačiau išlaidas iš esmės 
padengia siunčiančiosios valstybės, taip joms atimant norą paskirti daugiau 
ekspertų Buvo sugalvotas laikinas atskiru atveju pagrįstas paskyrimas, kartu 
skiriant tam tikrą Europolo arba ES politikos ciklo finansavimą, kad galėtų 
dalyvauti daugiau šalių. 

63 Kai kurie suvaržymai yra primesti patiems sau. Daugelis CERT-EU ir ENISA 
darbuotojų yra pagal sutartys dirbantys darbuotojai, kuriems taikomos įdarbinimo 
procedūros paprastai yra lėtos. Kiti suvaržymai, pavyzdžiui, talentingų žmonių 
pritraukimas ir išsaugojimas, yra susiję su agentūrų negebėjimu konkuruoti su 
privačiuoju sektoriumi pagal atlyginimus arba dėl prastų kilimo karjeros laiptais 
perspektyvų. Todėl 2014–2016 m. ENISA didelę savo darbo dalį užsakė iš išorės90. 

64 Dėl personalo ir reikalingų priemonių trūkumo gali kilti didelė rizika, visų pirma 
žvalgybos duomenų apie grėsmes surinkimui. Duomenų iš atvirų ir uždarų šaltinių 
kiekis toliau didėja ir gali viršyti analitikų gebėjimą atlikti tinkamą grėsmių analizę. 
Neturint tinkamų gebėjimų ir priemonių sėkmingai integruoti ir sujungti tokius 
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duomenis, jie tikrai netaps tinkamais naudoti žvalgybiniais duomenimis apie grėsmes, 
kuriais būtų galima dalytis ir kuriuos galima analizuoti visoje ES91. 

 Svarstytini punktai – finansavimas ir išlaidos 

- Kokiais būdais Komisija ir teisės aktų leidėjai gali racionalizuoti kibernetinio 
saugumo išlaidas ir aiškiau suderinti jas su aiškiai nustatytais tikslais? 

- Kaip galima išspręsti ES agentūrų nepakankamo aprūpinimo ištekliais problemą 
visa apimančiu būdu, atsižvelgiant į Sąjungos poreikius ir tikslus? 

- Kokios priemonės nustatytos ES ir valstybių narių lygmeniu siekiant sumažinti 
kliūtis, trukdančias MVĮ panaudoti investicinį kapitalą savo veiklai plėsti? 

- Kokių konkrečių ir ilgalaikių rezultatų pasiekta skiriant programos 
„Horizontas 2020“ lėšas kibernetinio saugumo sprendimams kurti? 

- Kaip ES pajėgumų stiprinimo veiksmais stiprinami gebėjimai už ES ribų laikantis 
ES vertybių? 
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Kibernetinėms grėsmėms atsparios 
visuomenės kūrimas 
65 Kibernetinio saugumo valdymas yra susijęs su grėsmių ir rizikos valdymu, 
pajėgumų stiprinimu ir informuotumo didinimu, taip pat veiksmų koordinavimu ir 
dalijimusi informacija, grindžiamu pasitikėjimu. 

6 uždavinys. Valdymo ir standartų griežtinimas 

Informacijos saugumo valdymas 

66 Informacijos saugumo valdymas – struktūrų ir politikos priemonių įgyvendinimas 
siekiant užtikrinti informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą. Kadangi 
informacijos saugumo valdymas yra daugiau nei tik techninis klausimas, jam reikalinga 
veiksminga lyderystė, patikimi procesai ir strategijos, suderinti su organizaciniais 
tikslais92. Jo poaibis yra kibernetinio saugumo valdymas, kuriuo sprendžiami klausimai, 
susiję su kibernetikos srityje kylančiomis visų rūšių grėsmėmis, įskaitant tikslingus, 
sudėtingus išpuolius, pažeidimus arba incidentus, kuriuos sunku aptikti arba valdyti. 

67 Valstybėse narėse kibernetinio saugumo valdymo modeliai skiriasi, o atsakomybė 
už kibernetinį saugumą dažnai yra paskirstyta daugeliui subjektų. Šie trūkumai galėtų 
trukdyti bendradarbiavimui, kurio reikia reaguojant į didelio masto tarpvalstybinius 
incidentus, ir keistis žvalgybiniais duomenimis apie grėsmes nacionaliniu lygmeniu, jau 
nekalbant apie ES lygmenį. Mūsų atliktos nacionalinių audito institucijų apklausos 
parodė, kad valdžios institucijų valdymo tvarkos ir rizikos valdymo trūkumai buvo 
laikomi keliančiais didžiausią riziką. 

68 Nors tų trūkumų pasekmės privačiojo sektoriaus organizacijoms gali būti sunkios, 
trūkumų kibernetikos valdymo srityje yra gausu. Beveik devynios iš dešimties 
organizacijų tvirtina, kad jų kibernetinio saugumo funkcija ne visai atitinka jų 
poreikius93 ir kad kibernetinio saugumo pareigūnai bent dviem lygiais pašalinti iš 
valdybos94. 

69 ES bendrovių teisės direktyvose nėra nustatytų konkrečių reikalavimų dėl 
kibernetinės rizikos atskleidimo. Jungtinėse Amerikos Valstijose vertybinių popierių ir 
biržų komisija neseniai išleido neprivalomas gaires, kuriomis siekiama padėti 
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valstybinėms įmonėms pasirengti kibernetinio saugumo rizikos ir incidentų 
atskleidimui95. Europos priežiūros institucijų (EPI) jungtinis komitetas96 perspėjo apie 
didėjančią kibernetinę riziką, paragino finansų įstaigas patobulinti savo pažeidžiamas IT 
sistemas ir išnagrinėti būdingą riziką, kylančią informacijos saugumui, junglumui ir 
užsakomosioms paslaugoms97. 

70 Sustiprinti MVĮ informacijos saugumo valdymą yra ypač sunku, nes dažniausiai jos 
nesugeba įdiegti tinkamų sistemų. MVĮ trūksta informacijos saugumo ir privatumo 
reikalavimų taikymo ir technologijų keliamos rizikos mažinimo gairių98. Todėl svarbiausi 
uždaviniai yra geriau suprasti jų poreikius ir suteikti joms būtinas paskatas ir paramą. 

71 Tai, kad nėra nuoseklios tarptautinės kibernetinio saugumo valdymo sistemos, 
turi neigiamą poveikį tarptautinės bendruomenės gebėjimui reaguoti į kibernetinius 
išpuolius ir juos riboti. Todėl svarbu siekti bendro sutarimo dėl tokios valdymo 
sistemos, kuria būtų geriausiai atsižvelgiama į ES interesus ir vertybes99. Pastangos 
nustatyti privalomas tarptautines kibernetinės erdvės normas tampa vis įtemptesnės, 
kaip matyti iš to, kad 2017 m. Jungtinių Tautų vyriausybių ekspertų grupėje nubuvo 
pasiekta bendro sutarimo klausimu, kaip tarptautinė teisė turėtų būti taikoma 
valstybių atsakams į incidentus. 

72 Siekdama sustiprinti savo kibernetinio saugumo valdymo darbotvarkę ES jau 
įformino šešias kibernetikos srities partnerystes, kad jos užmegztų reguliarų politinį 
dialogą, kuriuo būtų siekiama didinti pasitikėjimą, ir bendras bendradarbiavimo 
sritis100. Rezultatai yra įvairūs, tačiau apskritai tarptautinėje srityje ES dar negali būti 
laikoma svarbiu kibernetinio saugumo subjektu, nors ji ir pagerino savo įvaizdį101. 

Informacijos saugumas ES institucijose 

73 Kiekviena ES institucija turi savo informacijos saugumo valdymo taisykles. 
Tarpinstituciniu susitarimu suteikiama Komisijos pagalba informacijos saugumo 
klausimais kitoms institucijoms ir agentūroms. ES institucijos ir įstaigos pripažino, kad 
reikia nuosekliai tobulinti savo kibernetinius gebėjimus ir rizikos valdymo metodus. 
Komisija, Taryba ir EIVT turi Kibernetinių klausimų horizontaliajai darbo grupei 2020 m. 
pateikti valdymo ir pažangos, padarytos aiškinant ir derinant kibernetinį saugumą ES 
institucijose ir agentūrose, ataskaitą102. 

74 Komisijoje Informatikos generalinis direktoratas (DIGIT) yra atsakingas už IT 
infrastruktūros objektų ir paslaugų saugumą (žr. 3 langelį). Komisijos skaitmeninės 
strategijos pagrindiniai IT saugumo tikslai apima: IT saugumą valdymo procesuose; 
(ekonomiškai) efektyvios infrastruktūros teikimą ir atsparumą; incidentų nustatymo ir 
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reagavimo į juos taikymo srities išplėtimą; IT ir saugumo valdymo integravimą103. 
Komisija pagal savo paslaugų teikėjo sutartį užtikrina, kad beveik visa programinė 
įranga būtų aktyviai prižiūrima ir kad būtų naudojama tik pardavėjo prižiūrima 
programinė įranga104. 

75 Institucijų apsauga taip pat svarbi ES BSGP misijoms ir struktūroms visame 
pasaulyje. Vienas iš ES kibernetinės gynybos politikos sistemos (atnaujintos 2018 m.) 
prioritetų yra stiprinti BSGP ryšių ir informacinių sistemų, kuriomis naudojasi ES 
institucijos, apsaugą. EIVT vidaus kibernetikos valdymo taryba dabar yra įsteigta ir 
pirmą kartą susirinko 2017 m. birželio mėn.105 

3 langelis 

Komisijos informacinių sistemų apsauga 

Komisijos apytikriai 1 300 sistemų ir 50 000 įrenginių nuolat tampa kibernetinių išpuolių 
taikiniu. Atsakomybė už IT yra decentralizuota, kaip parodyta tolesnėje diagramoje. 
Informacijos ir IT saugumas grindžiami DIGIT GD parengtu bendru IT saugumo planu. 
Informacinių technologijų ir kibernetinio saugumo taryba de facto veikia kaip Komisijos 
vyriausiasis informacinių sistemų saugumo pareigūnas ir susieja IT saugumo veiklos šalį 
su Komisijos vyresniąja vadovybe, kuriai atstovauja organizacinio valdymo taryba. 
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Šaltinis – Europos Audito Rūmai; remiantis Komisijos sprendimais106. 

Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinio direktorato (HR DS GD) pagrindinė 
užduotis – apsaugoti Komisijos personalą, informaciją ir turtą. Jis taip pat atlieka 
incidentų saugumo tyrimus, kurie yra platesnio masto nei tik IT, taigi jis juos panaudoja 
savo kontržvalgybos ir kovos su terorizmu veiklai. 

DIGIT GD yra atsakingas už IT saugumą ir suteikia patalpas CERT-EU (Europos institucijų, 
įstaigų ir agentūrų Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybai). Įsteigta 2011 m. CERT-EU 
veikia turėdama apie 2,5 milijono eurų metinį biudžetą ir turi apie 30 darbuotojų. Ji yra 
pirmasis į informacijos saugumo incidentą, susijusį su keliomis institucijomis, 
reaguojantis subjektas, tačiau ji neveikia visą parą septynias dienas per savaitę. Jos 
patalpose veikia dalijimosi informacija platforma. 2018 m. CERT-EU pasirašė 
neprivalomą susitarimo memorandumą su ENISA, EC3 ir Europos gynybos agentūra, 
kuriuo siekiama stiprinti bendradarbiavimą ir koordinavimą. Ji taip pat yra sudariusi 
techninį susitarimą su NATO reagavimo į kompiuterinius incidentus tarnyba (angl. 
NCIRC). 

Grėsmių ir rizikos vertinimai 

76 Tinkamai pagrįsti ir nuolatiniai grėsmių ir rizikos vertinimai yra svarbi priemonė, 
skirta ir viešosioms, ir privačiosioms organizacijoms. Tačiau nėra standartinio požiūrio į 
kibernetinių grėsmių žemėlapio kartografavimą ir klasifikavimą arba į rizikos 
vertinimus, o tai reiškia, kad vertinimų turinys labai skiriasi, todėl kyla sunkumų taikant 
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nuoseklų ES masto požiūrį į kibernetinį saugumą107. Be to, juos atliekant dažnai 
remiamasi tais pačiais šaltiniais arba net kitais grėsmių vertinimais, todėl atsiranda 
individualizuoti informaciniai laukai, kuriuose pateikiami kartojami nustatyti faktai108, ir 
kyla rizika, kad gali būti skiriamas nepakankamas dėmesys kitai rizikai. Padėtį 
apsunkina nuolatinis nenoras dalytis informacija ir ne visų incidentų pranešimas. 

77 Į EIVT integruotas hibridinių grėsmių analizės ir informavimo centras109 buvo 
įsteigtas siekiant padidinti informuotumą apie padėtį ir remti sprendimų priėmimą 
dalijantis analizės duomenimis, tačiau reikia išplėsti jo ekspertines žinias, be kita ko, 
kibernetinio saugumo srityje. Kartu CERT-EU teikia ES institucijoms, įstaigoms ir 
agentūroms ataskaitas ir informacinius pranešimus apie į jas nukreiptas kibernetines 
grėsmes. 

78 ENISA anksčiau atkreipė dėmesį į tai, kad daugelis valstybių narių turi kokybinį 
supratimą apie grėsmes ir kad būtina labiau modeliuoti kibernetines grėsmes110. Dėl 
gebėjimo stebėti strateginės analizės tikslais pagerės bendras supratimas. Tačiau 
grėsmių vertinimai galėtų apimti ne tik technologines grėsmes, bet ir socialines ir 
politines bei ekonomines grėsmes, siekiant užtikrinti galimybę susidaryti išsamesnį 
vaizdą, taip pat grėsmių veiksnius ir grėsmių kėlėjų motyvus. 

Paskatos 

79 Vis dar yra per mažai paskatų organizacijoms pranešti apie incidentus ir dalytis 
informacija apie juos. Bijodamos pakenkti reputacijai daugelis organizacijų vis dar yra 
labiau linkusios su kibernetiniais išpuoliais susidoroti diskretiškai ir susimokėti 
nusikaltėliams. Laikas parodys, kiek veiksminga bus TIS direktyva didinant pranešimų 
skaičių. Komisija tikisi, kad patobulinimai pasitvirtins, visų pirma nacionaliniu lygmeniu, 
tačiau Kibernetinio saugumo aktas papildys ES masto požiūrį111. 

80 Įtraukusios tam tikrus standartus į savo viešuosius pirkimus valdžios institucijos 
kaip skaitmeninių produktų ir paslaugų pirkėjos daro didelį sverto poveikį tiekėjams 
per viešuosius pirkimus ir mokslinių tyrimų ir programų finansavimą (pavyzdžiui, 
reikalaudamos priimti tam tikrus standartus, pavyzdžiui, interneto protokolą IPv6, 
siekiant padėti kovoti su kibernetiniais nusikaltimais). Tačiau šiuo metu nėra 
centralizuoto viešojo pirkimo sistemos, skirtos kibernetinio saugumo infrastruktūrai112. 
Šiuo klausimu Komisija dar gali daug ką padaryti. Siūloma SEP, skirta kitai daugiametei 
finansinei programai, siekiama spręsti ligi šiol ribotas viešojo sektoriaus investicijas į 
naujausių kibernetinio saugumo technologijų pirkimą. 
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81 Naudodamasi savo reguliavimo pajėgumais Komisija gali užtikrinti, kad būtų 
parengti tinkami standartai, skirti plataus masto įsisavinimui siekiant padidinti 
saugumą. Komisija ir Europolas bendradarbiauja su tokiomis interneto valdymo 
įstaigomis kaip ICANN (žr. 38 dalį) ir RIPE-NCC113, nes tai yra būtina siekiant įdiegti 
tinkamą kovos su kibernetiniais nusikaltimais struktūrą, kuri padėtų teisėsaugai ir 
teisminėms institucijoms. 

7 uždavinys. Įgūdžių ugdymas ir informuotumo didinimas 

82 ENISA atkreipė dėmesį į tai, kad naudotojai atlieka lemiamą vaidmenį kovojant su 
kibernetiniais išpuoliais ir kad siekiant sukurti kibernetiniams išpuoliams atsparią 
visuomenę labai svarbu gerinti įgūdžius, švietimą ir informuotumą114. Asmenys, darbe 
arba namuose, kurie yra patyrę nustatant įspėjamuosius ženklus ir yra apsirūpinę 
tinkamomis priemonėmis, gali sulėtinti kibernetinius išpuolius arba užkirsti jiems kelią. 

83 Ypatingą susirūpinimą kelia didėjanti asimetrija tarp praktinės patirties, 
reikalingos kibernetiniam nusikaltimui padaryti ir kibernetiniam išpuoliui įvykdyti, ir 
įgūdžių, reikalingų nuo jų apsiginti. Taikant paslauginio nusikaltimo modelį sumažėjo 
kliūtys, trukdančios patekti į kibernetinių nusikaltimų rinką, nes techninių žinių, kaip 
juos padaryti, neturintys asmenys dabar gali išsinuomoti botnetus, saugumo spragų 
išnaudojimo įrangą arba išpirkos reikalavimo programinės įrangos paketus. 

Mokymo tobulinimas, įgūdžių ugdymas ir pajėgumų stiprinimas 

84 Pasaulis susiduria su didėjančiu kibernetinio saugumo įgūdžių trūkumu; nuo 
2015 m. darbo jėgos trūkumas padidėjo 20 %115. Tradiciniais įdarbinimo, įskaitant į 
vadovaujamąsias ir tarpdisciplines pareigas, kanalais paklausa nepatenkinama116. 
Beveik 90 % pasaulio kibernetinio saugumo srities darbo jėgos sudaro vyrai; dėl 
nuolatinės lyčių įvairovės stokos dar labiau ribojamas talentų potencialas117. Be to, 
universitetuose su kibernetika susiję dalykai nepakankamai pristatomi netechninėse 
programose. 

85 Mokymas ir švietimas yra reikalingi visais atvejais, be kita ko, valstybės 
tarnautojams, teisėsaugos pareigūnams, teisminėms institucijoms, ginkluotosioms 
pajėgoms ir pedagogams. Pavyzdžiui, teismai turi sugebėti spręsti klausimus, susijusius 
su greitai kintančiais techniniais kibernetinių nusikaltimų ypatumais ir jų aukomis118, 
tačiau šiuo metu nėra ES masto mokymo ir sertifikavimo standartų119. ES institucijose 
įgyti įvairius tinkamus įgūdžius yra svarbu. Be įgytų įvairių tinkamų įgūdžių institucijos 
gali nesugebėti tinkamai apibrėžti taikymo sritį, nustatyti tinkamus partnerius ir 
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saugumo poreikį arba joms gali trūkti gebėjimų valdyti programas. Tai atitinkamai gali 
pakenkti ES programų veiksmingumui arba politikos plėtojimui. 

86 Nors valstybės narės yra atsakingos už švietimo politiką ES lygmeniu, jau dabar 
vyksta daug įvairios veiklos (žr. 2 lentelę) ir pratybų (žr. 4 langelį). ES gali padėti ES 
masto standartus įtraukti į visų atitinkamų dalykų mokymo programas120. Pavyzdžiui, 
skaitmeninės ekspertizės srityje bendro mokymo standartai yra būtini siekiant padėti 
siekti įrodymo pripažinimo valstybėse narėse. Dėl tarpvalstybinio kibernetinių 
nusikaltimų pobūdžio jie gali būti susiję su keliomis jurisdikcijomis, todėl reikia 
mokymų ES lygmeniu. Tačiau CEPOL, ES teisėsaugos mokymo agentūra, pažymėjo, kad 
daugiau kaip du trečdaliai valstybių narių nerengia reguliarių kibernetikos mokymų 
teisėsaugos pareigūnams121. ES taip pat gali nustatyti būdus, kaip užtikrinti civilinės ir 
karinės sričių švietimo ir mokymo sinergiją122. Ir vis dėlto ENISA nustatė, kad nors 
dabartinės mokymo galimybės ypatingos svarbos sektoriuose yra didžiulės, jos yra 
nepakankamai orientuotos į ypatingos svarbos infrastruktūros objektus123. 

2 lentelė. Kai kurios ES su kibernetika susijusio mokymo iniciatyvos 

Europos gynybos agentūros 
projektai, pavyzdžiui, privačiojo 
sektoriaus ir kibernetinių poligonų 
projekto teikiama parama 
pratyboms 

Europos saugumo ir gynybos 
koledžo tinklas (kuriame teikiamas 
civilinis ir karinis rengimas), 
įskaitant švietimo, mokomųjų 
pratybų ir vertinimo kibernetikos 
srityje platformą 

ENISA mokymai, kuriuose siūlomos 
mokymo programos tais atvejais, 
jei komercinė rinka gali jų neteikti 

Europolo, CEPOL, ECTEG124 
mokymo programos, apimančios 
Mokymo valdymo modelį ir 
Mokymo kompetencijų sistemą 
(įskaitant sertifikavimą) 

Kompetencijos centrų tinklas ir 
mokslinių tyrimų kompetencijos 
centras (siūlomi) 

11-ojoje saugumo sąjungos 
pažangos ataskaitoje siūlomos 
šifravimui taikomos priemonės 

ES ir NATO bendradarbiavimas 
kibernetinės gynybos srities 
mokymo ir švietimo klausimais 

Karinė programa „Erasmus“ Europos teisėjų mokymo tinklas 

Šaltinis – Europos Audito Rūmai. 

87 ES paskyrė kovos su terorizmu ir saugumo ekspertus į 17 delegacijų, kad 
sustiprintų ES vidaus ir išorės saugumo sąsają125. Nepaisant ribotų išteklių, didesnė 
kibernetikos srities praktinė patirtis galėtų padėti pradėti įgyvendinti tinkamus 
projektus, taip pat nustatyti jų sąveiką su kitomis programomis arba finansavimo 
šaltiniais126. Ji taip pat galėtų padėti didinti kibernetinio saugumo žinomumą vykstant 
politiniam dialogui, nors jai tektų konkuruoti su daugeliu kitų prioritetų, pavyzdžiui, 
migracija, organizuotu nusikalstamumu arba užsienio kovotojų sugrįžimu. 
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4 langelis 

Pratybos 

 Pratybos yra svarbūs kibernetikos srities švietimo ir mokymo elementai, kuriais 
suteikiama puikių galimybių stiprinti parengtumą testuojant pajėgumus, siūlant 
atsakus į realaus gyvenimo scenarijus ir kuriant darbo santykių tinklus. Nuo 2010 m. 
jų dažnumas gerokai padidėjo. 

Dalyviai dalyvauja vietoje arba 
nuotoliniu būdu. Atliekami 
vertinimai po pratybų, siekiant 
nustatyti įgytą patirtį, nors jie dar 
negali apimti visų strateginių 
ir (arba) politinių, veiklos ir 
techninių lygmenų127. 

ES ir NATO pavyzdinėse pratybose – 
kas dvejus metus rengiamose 
pratybose „Cyber Europe“ ir 
kasmetinėse pratybose „Locked 
Shields“ (techninėse) – susirenka 
1 000 dalyvių iš maždaug 30 
dalyvaujančiųjų valstybių. Abejose pratybose daugiausia dėmesio skiriama ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugai ir išsaugojimui imituojamų išpuolių 
scenarijų sąlygomis. Pratybų aprėptis gerokai padidėjo ir dabar jos abi apima 
žiniasklaidos, teisės ir finansų politikos elementus, kuriais siekiama padidinti 
specialistų informuotumą apie padėtį. Vykdant lygiagrečias ir koordinuojamas 
pratybas (PACE) (strategines) patikrinama ES ir NATO sąveika hibridinės krizės 
scenarijaus sąlygomis. 

Šios pratybos nėra tik tarptautinės. ENISA rengia kasmetinį kibernetinį išbandymą, 
kurio metu komandos varžosi spręsdamos su saugumu susijusius uždavinius, 
pavyzdžiui, susijusius su saityno ir mobiliojo ryšio saugumu, šifravimo galvosūkiais, 
apgrąžos inžinerija, etika ir teismo ekspertize. 2017 m. rugsėjo mėn. vyko pirmosios 
ministerijų lygio pratybos, kuriose daugiausia dėmesio buvo skiriama strateginių 
sprendimų priėmimui, 2018 m. buvo pradėtos NATO sąjungininkių pratybos „Crossed 
Swords“, kuriose buvo siekiama patobulinti savo pratybų „Locked Shields“ 
puolamuosius elementus. NATO taip pat rengia pratybas „Kibernetinė koalicija“. 

Pagrindinis šių pratybų uždavinys – užtikrinti aktyvų visų svarbių suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimą ir visų pratybų koordinavimą, siekiant išvengti dubliavimo ir 
veiksmingai pasidalyti įgyta patirtimi. 
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„Cyber Europe“ augimas

Atstovaujamų valstybių skaičius Dalyvių skaičius

Šaltinis: EAR, remiantis ENISA dokumentais.
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Informuotumas 

88 Piliečiai dažnai yra atakų ir informacijos skleidimo vektoriai, nes jie tikriausiai 
nesąmoningai patiria silpnų vietų pigiuose ir plačiai paplitusiuose įrenginiuose ir 
programinėje įrangoje poveikį arba tampa socialinės inžinerijos aukomis. Todėl 
informuotumo didinimas yra būtinas siekiant padidinti veiksmingą kibernetinį 
atsparumą, tačiau tai jokiu būdu nėra lengva užduotis, nes ne specialistams sunku 
suprasti kibernetinio saugumo sudėtingumą ir susijusią riziką. 

89 Kasmetinis Europos informavimo apie kibernetinį saugumą mėnuo (angl. ECSM) ir 
Saugesnio interneto diena yra informuotumo didinimo pavyzdžiai. Septynios ne ES 
valstybės narės dabar yra prisijungusios prie ECSM128. Europolo kampanija Sakyk ne! 
siekiama sumažinti riziką vaikams tapti seksualinės prievartos ir turto prievartavimo 
aukomis internete. Sumažinti šią riziką svarbu, nes šiuo metu labai mažai išpuolių aukų 
praneša policijai apie šiuos nusikaltimus129.Komisija pripažįsta, kad kibernetinio 
saugumo strategija buvo tik iš dalies veiksminga didinant piliečių ir verslo subjektų 
informuotumą130. Taip atsitiko dėl užduoties masto, ribotų išteklių, nevienodo 
valstybių narių dalyvavimo ir trūkstamų mokslinių duomenų, kaip geriausiai padidinti ir 
kiekybiškai įvertinti informuotumą. 

90 Komisijos ir atitinkamų agentūrų uždavinys – užtikrinti, kad informuotumo 
didinimo priemonės būtų: tikslingos ir skelbiamos; įtraukios; jas taikant būtų stebima 
grėsmių padėtis; vengiama tokio nenumatyto poveikio kaip „saugumo nuovargis“131; 
kuriami vertinimo metodai ir kiekybiniai rodikliai, kad būtų galima įvertinti jų 
veiksmingumą. Tai taikytina vienodai pačiose ES institucijose, kuriose informuotumo 
kultūrą reikia gerinti132. 

8 uždavinys. Geresnis keitimasis informacija ir koordinavimas 

91 Užtikrinant kibernetinį saugumą būtinas viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimas, visų pirma dalijimosi informacija ir keitimosi geriausia patirtimi 
klausimais. Pasitikėjimas yra būtinas visais lygmenimis, kad būtų galima sukurti 
tinkamą dalijimosi neskelbtina informacija tarpvalstybiniu mastu aplinką. Dėl prasto 
koordinavimo gali atsirasti susiskaidymas, pastangų dubliavimas ir ekspertinių žinių 
išsisklaidymas. Veiksmingu koordinavimu galima pasiekti apčiuopiamų rezultatų, 
pavyzdžiui, tamsiojo interneto prekyviečių išjungimo133. Nepaisant pastaraisiais metais 
padarytos pažangos, pasitikėjimo lygis vis dar yra nepakankamas134 ES lygmeniu ir kai 
kuriose valstybėse narėse135. 
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ES institucijų veiksmų ir veiksmų su valstybėmis narėmis koordinavimas 

92 Vienas iš kibernetinio saugumo strategijos ir TIS direktyva nustatytų 
bendradarbiavimo struktūrų tikslų buvo stiprinti suinteresuotųjų subjektų tarpusavio 
pasitikėjimą. Strategijos vertinime pripažįstama, kad buvo sukurtas strateginio ir 
operatyvinio bendradarbiavimo ES lygmeniu pagrindas136. Nepaisant to, koordinavimas 
iš esmės yra nepakankamas137. Uždavinys yra užtikrinti, kad keitimasis informacija būtų 
ne tik prasmingas, bet ir leistų susidaryti išsamų bendrą vaizdą. Bendro supratimo, 
pagrįsto pripažinta terminologija, pasiekimas yra svarbus veiksnys šiuo klausimu (žr. 5 
langelį). 

93 Tačiau ENISA vertinime atkreipiamas dėmesys į tai, kad ES požiūris į kibernetinį 
saugumą nebuvo pakankamai koordinuotas, todėl nebuvo pakankamos ENISA ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų veiksmų sinergijos. Bendradarbiavimo mechanizmai vis dar 
yra palyginti nebrandūs138; Kibernetinio saugumo aktu ketinama spręsti šią problemą 
stiprinant ENISA koordinavimo vaidmenį. 2018 m. ENISA, EGA, Europolo EC3 ir CERT-
EU pasirašytas susitarimo memorandumo loginis pagrindas buvo noras stiprinti 
bendradarbiavimą139. Komisijos prioritetas artimiausiais metais bus užtikrinti tinkamą 
politikos iniciatyvų, poreikių ir investicinių programų suderinimą, siekiant įveikti 
susiskaidymą ir sukurti sinergiją140. 

94 Koordinavimo funkcijos yra įtrauktos į įvairius institucinius organus. Darbo grupė 
saugumo sąjungos klausimais buvo įsteigta pagrindiniam vaidmeniui koordinuojant 
įvairių Komisijos generalinių direktoratų veiksmus, siekiant paremti saugumo sąjungos 
darbotvarkę141. CNECT GD pirmininkauja darbo grupės darbo pogrupyje kibernetinio 
saugumo klausimais. 

95 Taryboje kibernetinio saugumo klausimais užsiima Kibernetinių klausimų 
horizontalioji darbo grupė (angl. HWP), kuri koordinuoja strateginius ir 
horizontaliuosius kibernetikos klausimus ir padeda rengti pratybas ir įvertinti jų 
rezultatus. Ji tvirtai bendradarbiauja su Politikos ir saugumo komitetu, kuriam patikėtas 
pagrindinis sprendimų dėl bet kokių su kibernetika susijusių diplomatinių priemonių 
priėmimo vaidmuo (žr. kitame skyriuje pateiktą 6 langelį). Kadangi kibernetinis 
saugumas yra kompleksinė tema, suderinti visus interesus nėra paprasta – neseniai su 
kibernetika susijusius klausimus sprendė ne mažiau kaip 24 darbo grupės ir 
parengiamieji organai142. 

96 Du naujausi pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl ENISA 
stiprinimo (2017 m.) ir dėl kibernetinio saugumo kompetencijos centrų tinklo sukūrimo 
ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro įsteigimo (2018 m.) yra konkrečiai skirti 
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pastangų suskaidymo ir dubliavimo problemai spręsti. Kibernetinio saugumo 
kompetencijos centrų tinklo ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro atsiradimo 
lemiamas veiksnys buvo poreikis užpildyti spragą, kurios neužpildė TIS direktyvos 
bendradarbiavimo struktūros, nes jos nėra skirtos remti pažangiausius sprendimus. 

5 langelis 

Bandymas kalbėti ta pačia kibernetine kalba: technologinis darnumas 

Terminologinis aiškumas padeda padidinti informuotumą apie padėtį, pagerinti 
koordinavimą143 ir tiksliai nustatyti, kas yra grėsmė ir rizika. 

Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JRC) neseniai parengė peržiūrėtą mokslinių 
tyrimų taksonomiją, parengtą remiantis įvairiais tarptautiniais standartais144. Ji turi 
tapti atskaitos tašku, kuriuo kaip rodykle naudotųsi mokslinių tyrimų subjektai visoje 
Europoje. 

 

Šaltinis – Europos Audito Rūmai, pritaikyta pagal Europos Komisijos pateiktus duomenis. 

Dar visai neseniai ES institucijos ir agentūros bendrų apibrėžčių neturėjo. Ši padėtis 
keičiasi. Rengdama savo projektą bendradarbiavimo grupė parengė incidentų 
taksonomiją, kad sudarytų palankesnes sąlygas veiksmingam tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui. 

 

Kibernetinio saugumo 
mokslinių tyrimų 

sritys • Dirbtinis intelektas
• Didieji duomenys
• Blokų grandinių ir 

paskirstytojo registro 
technologijos (angl. DLT)

• Debesija ir virtualizavimas
• Įterptosios sistemos
• Aparatinės įrangos 

technologijos (radijo 
dažninis atpažinimas, 
lustai, jutikliai, maršruto 
parinktuvai ir kt.)

• Itin našios kompiuterinės 
sistemos (angl. HPC)

• Žmogaus ir mašinos sąsaja

• Pramoninės kontrolės 
sistemos (angl. SCADA)

• Informacijos sistemos
• Daiktų internetas
• Mobilieji įtaisai
• Operacinės sistemos
• Skvarbios sistemos
• Kvantinės technologijos
• Robotika
• Palydovinės sistemos ir 

prietaikos
• Tiekimo grandinė
• Transporto priemonių 

sistemos

Prietaikos ir 
technologijos

Sektoriai

• Audiovizualinis ir 
žiniasklaidos

• Gynybos
• Skaitmeninės 

infrastruktūros
• Energetikos
• Finansų

• Valdžios ir viešųjų 
institucijų

• Sveikatos
• Jūrų
• Branduolinės 

energijos
• Viešojo saugumo

• Turizmo
• Transporto
• Pažangiųjų 

ekosistemų
• Kosmoso
• Tiekimo grandinės

• Patikinimas, auditas ir 
sertifikavimo 
kriptologija
(kriptografija ir 
kriptoanalizė)

• Duomenų saugumas 
ir privatumas

• Švietimas ir mokymas
• Operatyvinis 

incidentų valdymas ir 
skaitmeninė 
ekspertizė

• Žmogiškieji aspektai
• Tapatumo ir prieigos 

valdymas (TPV)
• Saugumo 

administravimas ir 

valdymas
• Tinklas ir 

paskirstytosios 
sistemos

• Programinės ir 
aparatinės įrangos 
saugumo inžinerija

• Saugumo matavimai
• Teisiniai aspektai
• Teoriniai pagrindai
• Pasitikėjimo 

valdymas, 
užtikrinimas ir 
atskaitomybė

Skirtingi poreikiai ir brandos lygiai

Kibernetinio saugumo taksonomija

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=53646
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Bendradarbiavimas ir keitimasis informacija su privačiuoju sektoriumi 

97 Valdžios institucijų ir privačiojo sektoriaus bendradarbiavimas yra būtinas 
gerinant bendrą kibernetinio saugumo lygį. Nepaisant to, atlikdama savo 2017 m. 
kibernetinio saugumo strategijos vertinimą, Komisija nustatė, kad privačių 
suinteresuotųjų subjektų ir viešojo ir privačiojo sektorių keitimasis informacija dar nėra 
optimalus dėl to, kad nėra patikimų ataskaitų teikimo mechanizmų ir paskatų dalytis 
informacija145 ir kad tai trukdo siekti strateginių tikslų. Komisija taip pat atkreipė 
dėmesį į tai, kad nėra veiksmingo bendradarbiavimo mechanizmo, pagal kurį valstybės 
narės dirbtų išvien siekdamos reikiamu mastu stiprinti ilgalaikius pramonės 
pajėgumus146. 

98 Keitimosi informacija ir jos analizės centrai (ISAC) yra organizacijos, įsteigtos 
platformoms ir ištekliams teikti, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas viešajam ir 
privačiajam sektoriams dalytis informacija, taip pat informacijai apie kibernetines 
grėsmes rinkti. Jie siekia didinti pasitikėjimą dalijantis patirtimi, žiniomis ir analizės 
duomenimis, ypač apie esmines priežastis, incidentus ir grėsmes. Nacionaliniai ir 
sektoriniai ISAC jau yra daugelyje valstybių narių, tačiau Europos lygmeniu jų vis dar yra 
palyginti mažai147. Tačiau jie atsiranda kartu su daugybe iššūkių (riboti ištekliai, 
sunkumai vertinant jų rezultatus, užtikrinimas, kad būtų tinkamos struktūros tiek 
viešajam, tiek privačiajam sektoriams įtraukti, teisėsaugos institucijų įtraukimas), 
kuriuos reikės įveikti, jei jie turės padėti įgyvendinti TIS direktyvą ir kurti saugumo 
pajėgumus visos Europos lygmeniu148. 

99 Tvirtas bendradarbiavimas su privačiuoju sektoriumi yra ypač svarbus kovojant su 
sudėtingais kibernetiniais nusikaltimais, tačiau įvairiose valstybėse narėse jo 
veiksmingumas yra nevienodas ir priklauso nuo pasitikėjimo lygio149. Vis dėlto 
Europolo EC3 įsteigė kelias patariamąsias grupes kartu su privačiojo sektoriaus veiklos 
vykdytojais, ES institucijomis ir agentūromis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, 
siekiant pagerinti bendradarbiavimą pasinaudojant tinklaveika, dalijimusi strateginės 
žvalgybos duomenimis ir kooperavimusi. Jos rengia planus, suderintus su ES politikos 
ciklo tikslais150. Nusikalstamas piktnaudžiavimas šifravimu yra kita sritis, kuri yra 
pribrendusi iššūkiams, kuriems įveikti reikalingas tvirtesnis bendradarbiavimas su 
privačiuoju sektoriumi. Šiuo metu Europolo EC3 nagrinėja galimybes priimti konkrečiu 
atveju pagrįstus trumpalaikius paskyrimus į J-CAT (žr. 62dalį) ekspertams iš privačiojo 
sektoriaus ir akademinės bendruomenės. 

100 Nuo to, kad nėra veiksmingo bendradarbiavimo mechanizmo, kenčia civilinės ir 
gynybos bendruomenės. Sritys, kuriose kyla bendrų sunkumų, apima kriptografiją, 
saugias įterptąsias sistemas, kenkimo programų aptikimą, modeliavimo metodus, 
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tinklo ir sistemų ryšių apsaugos ir atpažinties technologijas. Du atnaujintos ES 
kibernetinės gynybos politikos sistemos (atnaujintos 2018 m.) prioritetai yra civilinio ir 
karinio bendradarbiavimo skatinimas ir mokslinių tyrimų ir technologijų rėmimas (visų 
pirma remiant MVĮ). 

 Svarstytini punktai – atsparumo didinimas 
- Kaip ES lygmeniu būtų galima užtikrinti tinkamą poreikio integruoti kibernetinio 

saugumo politiką ir poreikio užtikrinti veiksmingą įvairių subjektų veiksmų ir 
pareigų pasiskirstymo koordinavimą pusiausvyrą? 

- Kaip ES institucijos ir agentūros yra pasiruošusios kitam dideliam tiesiogiai prieš 
jas vykdomam išpuoliui? 

- Kaip būtų galima ES su kibernetika susijusias agentūras padaryti patrauklesnes 
talentingiems žmonėms? 

- Kokių tolesnių veiksmų reikia imtis siekiant užtikrinti tinkamus gebėjimus ES 
institucijose ir agentūrose, kad galėtų veikti darni rizikos ir grėsmių vertinimo 
sistema? 

- Kokiais būdais Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucija, 
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija ir Europos draudimo ir profesinių 
pensijų institucija) sprendžia klausimus, susijusius su kibernetiniu 
pažeidžiamumu, būdingu finansų sektoriui, ir ko gali pasimokyti iš to kiti 
sektoriai? 

- Kaip esant dalykinių žinių trūkumui būtų galima geriausiai panaudoti ES techninę 
pagalbą valdžios institucijoms, kad bendras poveikis kibernetinio atsparumo 
didinimui būtų kuo didesnis? 

- Kaip ES ir valstybės galėtų užtikrinti prasmingą dalyvavimą tarptautinėse 
diskusijose, kad galėtų formuoti kibernetinės erdvės valdymą ir standartus bei 
propaguoti ES vertybes? 

- Kurios ES ir valstybių narių lygmens informuotumo didinimo priemonės (įskaitant 
prevencijos pastangas) turi teigiamą poveikį ir ką ES galėtų padaryti, kad 
padidintų jų mastą? 

- Koks vaidmuo tenka ES padedant užtikrinti lyčių įvairovę kibernetinio saugumo 
srityje? 

- Kaip ES ir valstybės narės galėtų padidinti civilinių ir gynybos bendruomenių 
sąveiką laikydamosi kibernetinės gynybos politikos sistemos (atnaujintos 
2018 m.) nuostatų? 
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Veiksmingas atsakas į kibernetinius 
incidentus 
101 Sugalvoti veiksmingą atsaką į kibernetinius išpuolius yra būtina siekiant juos 
iškart kuo anksčiau sustabdyti. Ypatingai svarbu, kad ypatingos svarbos sektoriai, 
valstybės narės ir ES institucijos sugebėtų greitai ir koordinuotai reaguoti. Tuo tikslu 
itin svarbus yra ankstyvas aptikimas. 

9 uždavinys. Veiksmingas aptikimas ir reagavimas 

Aptikimas ir pranešimas 

102 Bendros aptikimo priemonės padeda kasdien įveikti didžiąją daugumą 
išpuolių151. Nepaisant to, skaitmeninės sistemos tapo tokios sudėtingos, kad užkirsti 
kelią visiems be išimties išpuoliams yra neįmanoma. Jų sudėtingumas reiškia, kad 
išpuoliai ilgą laiką gali išlikti neaptikti. Todėl ekspertai sako, kad daugiausia dėmesio 
turėtų būti skiriama greitam aptikimui ir gynybai152. Tačiau kai kurios aptikimo 
priemonės, pavyzdžiui, automatizavimas, mašinų mokymasis ir elgesio analizė, kurios 
ieško, kaip sumažinti riziką, ir kurios analizuoja sistemų elgesį bei iš jo mokosi, verslo 
subjektų nėra plačiai pripažįstamos153. Taip yra iš dalies dėl to, kad gaunami klaidingai 
teigiami rezultatai, todėl grėsmės nekelianti veikla klaidingai laikoma kenkėjiška. 

103 Aptikus ir išanalizavus pažeidimą greitai pranešti ir pateikti ataskaitą apie jį 
būtina siekiant, kad kiti viešojo ir privačiojo sektorių subjektai galėtų imtis prevencinių 
veiksmų ir kad atitinkamos institucijos galėtų padėti nukentėjusiems subjektams. 
Daugelis organizacijų nenori pripažinti kibernetinių išpuolių ir apie juos pranešti154. 
Taip pat būtina kuo anksčiau teisėsaugą įtraukti į pradinį atsaką į tariamus 
kibernetinius nusikaltimus ir aktyvų keitimąsi informacija. 

104 Dėl to, kad anksčiau nebuvo bendrų ES reikalavimų dėl incidentų pranešimo, 
galėjo vėluoti pranešimai apie pažeidimus ir tai galėjo trukdyti reaguoti; šią problema 
siekiama išspręsti pradedant taikyti TIS direktyvą (žr. 20 dalį). Po 2017 m. išpuolių 
„Wannacry“ Komisija padarė išvadą, kad CSIRT tinklo sistema „dar nevisiškai 
veiksminga“155. Kadangi direktyvos įgyvendinimas tebevyksta, kol kas neaišku, ar 
bendradarbiavimo grupės parengtos gairės bus veiksmingos siekiant įveikti nenorą 
pranešti apie incidentus156. 
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105 Pagal esamus ES reglamentus tam tikrų sektorių esminių paslaugų operatoriai 
turi daug pranešimo įpareigojimų (be kita ko, vartotojams), todėl gali sumažėti proceso 
veiksmingumas. Pavyzdžiui, pagal BDAR, TIS direktyvą, Mokėjimo paslaugų direktyvą, 
ECB/SSM, TARGET 2 ir eIDAS reglamentą finansų ir bankininkystės sektorių 
operatoriams taikomi skirtingi pranešimo kriterijai, standartai, ribos ir laikotarpiai157. 
Todėl svarbu supaprastinti šiuos įpareigojimus, nes dėl tokio jų nevienarūšiškumo gali 
būti teikiamos suskaidytos ataskaitos, jau nekalbant apie bereikalingos administracinės 
naštos jais sudarymą. 

Koordinuoti atsakomieji veiksmai 

106 Europos bendradarbiavimo kibernetinio saugumo krizių srityje sistema vis dar 
rengiama. Todėl buvo pradėtas įgyvendinti projektas158 (žr. 18 dalį) siekiant įtraukti 
kibernetikos perspektyvą į integruoto politinio atsako į krizes mechanizmą (IPCR), 
padidinti informuotumą apie padėtį ir užtikrinti geresnį jos integravimą į kitus ES krizių 
valdymo mechanizmus159. Projektas apima ES institucijas, agentūras ir valstybes nares. 
Sklandžiai integruoti visus šiuos atsako į krizes mechanizmus yra sudėtingas 
uždavinys160. Tai, kad nėra bendro saugaus ryšių tinklo ES institucijose, taip pat yra 
reikšmingas trūkumas161. 

107 ES gebėjimas reaguoti į kibernetinius išpuolius operatyviniu ir politiniu lygmeniu 
įvykus didelio masto tarpvalstybiniam incidentui buvo pažymėtas žyma „Ribotas“ iš 
dalies dėl to, kad kibernetinis saugumas dar nėra integruotas į esamus ES lygmens 
reagavimo į krizes koordinavimo mechanizmus162. TIS direktyvoje šis klausimas 
nenagrinėjamas. 

108 Neseniai pasiūlytai ENISA reformai, pagal kurią numatomas didesnis 
operatyvinis vaidmuo sprendžiant problemas, susijusias su didelio masto kibernetinio 
saugumo incidentais, valstybės narės nepritarė, nes joms būtų labiau priimtina, kad 
agentūros vaidmuo būtų remiamas ir papildomas jų pačių operatyviniais veiksmais163. 
Jau dabar yra daug CERT ir CSIRT valstybių narių lygmeniu, tačiau jų pajėgumai labai 
skiriasi. Tai sudaro kliūčių veiksmingam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, kuris yra 
būtinas reaguojant į plataus masto incidentus164. 

109 Mes bandėme apžvelgti įvairius vaidmenis, paskirtus įvairiems projekte 
nustatytiems subjektams, tačiau buvo spragų, kurias reikės užpildyti vykstant 
įgyvendinimui. Viena iš pradžių nepakankamai dėmesio sulaukusi sritis buvo 
teisėsauga, nors 2018 m. gruodžio mėn. įsigaliojo ES teisėsaugos reagavimo į 
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nepaprastąsias aplinkybes protokolas165. Projekto sėkmė priklauso nuo to, ar 
užtikrinama, kad jis būtų praktiškas ir kad visos šalys žinotų, ką daryti; šiuo tikslu 
artimiausiais metais bus reikalingas nuodugnus testavimas. 

110 Veiksmingas atsakas yra ne tik kenkimo sustabdymas; atsakomybės už išpuolius 
priskyrimas taip pat yra labai svarbus. Nusikaltėlius stebėti ir nustatyti, visų pirma 
vykstant hibridiniam išpuoliui, gali būti labai sunku, nes daugėja piktnaudžiavimų 
anoniminimo priemonėmis, kriptovaliutomis ir šifravimu. Tai yra vadinamoji priskyrimo 
problema. Šios problemos sprendimas yra ne tik techninis klausimas; tai taip pat yra 
baudžiamosios teisenos uždavinys. Įvairių šalių teisiniai ir procedūriniai skirtumai gali 
trukdyti atlikti nusikalstamų veikų tyrimą ir įtariamųjų baudžiamąjį persekiojimą. 
Sprendžiant priskyrimo problemą reikės oficialesnio operatyvinio keitimosi informacija 
taikant aiškesnes procedūras, pavyzdžiui, su Europolu arba Eurojusto arba Europos 
teisminiu kovos su kibernetiniais nusikaltimais tinklu. 

111 Politiniu lygmeniu kibernetinio saugumo diplomatijos priemonių rinkinys (žr. 6 
langelį) buvo parengtas siekiant padėti taikiai išspręsti tarptautinius ginčus 
kibernetinėje erdvėje. Greitojo reagavimo į kibernetinius incidentus komandų 
sukūrimas ir savitarpio pagalbos kibernetinio saugumo srityje iniciatyva yra du 
projektai, kuriais skatinama geriau dalytis informacija ir kurie rengiami pagal PESCO 
sistemą166. 

6 langelis 

Kibernetinio saugumo diplomatijos priemonių rinkinys 

Bendro ES diplomatinio atsako į kibernetinę kenkimo veiklą sistema167 arba 
vadinamasis kibernetinio saugumo diplomatijos priemonių rinkinys atsirado iš 
2015 m. Tarybos išvadų dėl kibernetinio saugumo diplomatijos168. Kibernetinio 
saugumo diplomatija siekiama suformuoti ir įdiegti bendrą ir visapusišką požiūrį į 
kibernetinę erdvę, pagrįstą ES vertybėmis, teisinės valstybės principu, gebėjimų 
ugdymu ir partnerystėmis, interneto valdymo daugiasubjekčio modelio skatinimu ir 
kibernetinio saugumo grėsmės mažinimu ir didesniu tarptautinių santykių stabilumu. 

Šiuo priemonių rinkiniu ES ir jos valstybėms narėms suteikiama galimybė parengti 
bendrą diplomatinį atsaką į kibernetinę kenkimo veiklą visapusiškai panaudojant 
bendroje užsienio ir saugumo politikoje numatytas priemones. Šios priemonės, be 
kita ko, gali būti prevencinės (pavyzdžiui, informuotumo didinimas, gebėjimų 
ugdymas), grindžiamos bendradarbiavimu, stabilumo ir ribojamosios priemonės 
(pavyzdžiui, draudimas keliauti, ginklų embargas, lėšų įšaldymas) arba valstybių narių 
atsakų rėmimas169. Idėja yra ta, kad tolesnis bendradarbiavimas siekiant sumažinti 
grėsmę ir aiškus perspėjimas apie galimas bendro atsako pasekmes gali (tikėtina) 
atgrasyti nuo agresyvaus elgesio. 
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Bendras ES atsakas į kibernetinę kenkimo veiklą būtų proporcingas kibernetinės 
veiklos aprėpčiai, mastui, trukmei, intensyvumui, sudėtingumui, rafinuotumui ir 
poveikiui. 

Priemonių rinkinio sėkmė visiškai priklausys nuo to, kiek jis bus persipynęs su 
projektu ir IPCR (žr. 106 dalį), kiek bus užtikrintas informuotumas apie padėtį greitai 
ir nuolat dalijantis informacija (įskaitant apie priskyrimo elementus)170 ir, galiausiai, 
nuo veiksmingo bendradarbiavimo. Taip pat, kad priemonių rinkinys būtų įdiegtas 
sėkmingai, būtina veiksminga ir koordinuojama komunikacija. Iki šiol šis priemonių 
rinkinys buvo panaudotas du kartus: siekiant pradėti dialogą su Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis po išpuolio Wannacry171 ir siekiant parengti Tarybos išvadas, 
kuriose pasmerkiamas piktavališkas IRT naudojimas172. Priemonių rinkinio praktinis 
diegimas tebevyksta; laikas parodys, kiek jis bus veiksmingas siekiant jo tikslų. 

 

10 uždavinys. Ypatingos svarbos infrastruktūros objektų ir 
visuomeninės funkcijų apsauga 

Infrastruktūros objektų apsauga 

112 Didelė ES ypatingos svarbos infrastruktūros objektų dalis valdoma naudojant 
pramonės kontrolės sistemas (angl. ICS)173. Daugelis jų buvo sukurtos kaip 
autonominės sistemos, turinčios ribotą junglumą su išorės pasauliu. Kadangi ICS 
komponentai buvo prijungti prie interneto, jie tapo labiau pažeidžiami kišimuisi iš 
išorės. Esamų sistemų prižiūrėti ir jose diegti pataisas gali būti nebeįmanoma, tačiau jų 
modernizavimas nevyksta greitai arba pigiai. Todėl pastangos padidinti ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų saugumą turi apimti ir ICS modernizavimą. 

113 Kadangi pramonė tęsia skaitmeninimą (paprastai vadinamą „Pramonė 4.0“), 
didelio masto incidentas viename pramonės sektoriuje gali turėti šalutinį poveikį kur 
nors kitur. ENISA pažymėjo, kad svarbu apžvelgti ypatingos svarbos sektorių tarpusavio 
priklausomybės poveikį174. Tai yra labai svarbu siekiant suprasti galimą incidento 
išplitimą ir yra gerai koordinuojamų atsakomųjų veiksmų pagrindas. 

114 TIS direktyva siekiama padidinti parengtumą pagrindiniuose sektoriuose, 
atsakinguose už ypatingos svarbos infrastruktūros objektus. Tačiau ji apima ne visus 
sektorius (žr. 1 lentelę)175, todėl sumažėja strategijos veiksmingumas176: ypatingą 
susirūpinimą šiuo klausimu kelia demokratinio rinkimų sąžiningumo apsauga nuo 
kišimosi į rinkimų infrastruktūrą ir dezinformacijos (žr. 7 langelį). Todėl, be esamų 
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teisės aktų peržiūros, svarbus uždavinys bus išsiaiškinti, kaip įtraukti šiuos sektorius į 
veiksmingą atsaką į didelio masto incidentus. 

115 Silpnosios vietos ypatingos svarbos infrastruktūros objektuose peržengia 
Europos sienas. Ypatingas Komisijai keliamas uždavinys yra skatinti šalis kandidates 
priimti tuos pačius standartus, kuriuos taiko valstybės narės, pavyzdžiui, tokiose srityse 
kaip su kibernetika susiję teisės aktai arba ypatingos svarbos infrastruktūros objektų 
apsauga. 

7 langelis 

Ypatingos svarbos visuomenės funkcijų apsauga: kova su kišimusi į 
rinkimus 

2019 m. gegužės mėn. 400 milijonų rinkėjų ateis į rinkimų apylinkes balsuoti Europos 
Parlamento rinkimuose, kurie pirmą kartą vyks pagal BDAR. Jie vyks po skandalų, 
susijusių su piktnaudžiavimu asmens duomenimis itin tikslaus politinio orientavimo ir 
precedento neturinčių koordinuojamų dezinformacijos („melagingų naujienų“) 
kampanijų tikslais. Komisija įspėjo apie tikėtiną kibernetinį kišimąsi į šiuos 
rinkimus177; kovojant su juo reikės visos vyriausybės ir visos visuomenės požiūrio. 

Rinkimų infrastruktūra 

Rinkimų rengimas yra sudėtingas, todėl užtikrinti jų apsaugą ir sąžiningumą yra 
valstybių narių pareiga. Kišimusi į rinkimus ir rinkimų infrastruktūra gali būti siekiama 
daryti poveikį rinkėjo pasirinkimui, rinkėjų aktyvumui ir pačiam rinkimų procesui, 
įskaitant faktinį balsavimą ir balsų skaičiavimą bei rezultatų perdavimą. Europos 
Parlamento rinkimuose vadinamosios „paskutiniosios mylios“ apsauga (rezultatų 
perdavimas iš nacionalinių sostinių į Briuselį) yra ypač sunkus uždavinys, atsižvelgiant 
į tai, kad bendro požiūrio į saugumą nėra arba toks požiūris nebuvo patikrintas178. 

Į neseniai paskelbtą Komisijos rinkimų dokumentų rinkinį įtrauktos priemonės, 
kuriomis siekiama didinti rinkimų kibernetinį saugumą, pavyzdžiui, nacionalinių 
kontaktinių centrų, kurie koordinuotų veiksmus ir keistųsi informacija rengiantis 
rinkimams, paskyrimas. Dalijimasis geriausios praktikos pavyzdžiais ir įgyta patirtimi 
yra ypač svarbus179. 

Rinkimų sistemos nelaikomos ypatingos svarbos infrastruktūros180 dalimi ir joms 
netaikoma TIS direktyva. Nepaisant to, bendradarbiavimo grupė parengė praktines 
gaires dėl rinkimų technologijų saugumo, kuriomis siekiama padėti valdžios 
institucijoms. Tikimasi, kad nacionaliniai kontaktiniai centrai susitiks 2019 m. 
pradžioje181. Valstybės narės taip pat paragino atlikti kibernetinių grėsmių, kylančių 
rinkimų procesams, rizikos vertinimus. 
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Dezinformacija 

Dezinformacija tampa vis svarbesniu hibridinių išpuolių, apimančių kibernetinius 
išpuolius ir įsilaužimą į tinklus, elementu. Ji gali būti naudojama siekiant suskaidyti 
visuomenę, pasėti nepasitikėjimą ir pakirsti pasitikėjimą demokratiniais procesais 
arba kitais tikslais (pavyzdžiui, neigiamo požiūrio į skiepijimą arba klimato kaitą 
formavimo). Jos mastas, greitis ir aprėptis išaugo ir ji kelia tikrą grėsmę ES saugumui. 

ES ėmėsi kelių kovos su dezinformacija priemonių. Pradedant 2015 m., buvo įsteigta 
Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės šalyse darbo grupė, įsikūrusi EIVT, 
siekiant mesti iššūkį Rusijos dezinformacijos kampanijoms182. Ekspertai gyrė ją už 
darbą propaguojant ES politiką, remiant nepriklausomą žiniasklaidą kaimyninėse 
šalyse ir prognozuojant, sekant ir kovojant su dezinformacija183. Darbo grupės 
ištekliai yra riboti palyginti su dezinformacijos kampanijų mastu ir sudėtingumu184. 
Reikia sistemingesnės sąveikos su esamomis ES struktūromis ir glaudesnio 
bendradarbiavimo strateginės komunikacijos srityje185. 2018 m. gruodžio mėn. 
Europos Taryba pritarė naujam veiksmų planui186. 

Neseniai Komisija, papildydama savo 2018 m. balandžio mėn. komunikatą dėl kovos 
su internetine dezinformacija187, parengė savanorišką savireguliacinį praktikos 
kodeksą188, pagrįstą esamomis politikos priemonėmis, kurį pasirašė interneto 
platformos ir reklamos sektoriaus įmonės189. Kodekse nurodyti veiksmai apima 
pasitikėjimo turiniu didinimą ir pastangų didinti žiniasklaidos ir naujienų srities 
raštingumą rėmimą. Taip pat pradėtas kurti Europos nepriklausomas faktų tikrintojų 
tinklas. 

Komisija pareiškė, kad jei praktikos kodekso nebus laikomasi, gali būti nustatytos 
kitos reguliavimo priemonės. Nustatyti priemonių veiksmingumą bus itin svarbu, visų 
pirma sprendžiant, kaip kiekybiškai įvertinti pasitikėjimą, skaidrumą ir atskaitomybę. 

Kitas uždavinys bus ieškoti būdų pagerinti dezinformacijos aptikimą, analizę ir 
atskleidimą190. Taip pat reikalingas aktyvus ir strateginis atvirųjų duomenų šaltinių 
stebėjimas ir analizavimas191. Pastangos geriau suprasti grėsmių aplinką taip pat 
turėtų apimti naujausias tendencijas, pavyzdžiui, „sintetinę vaizdakaitą“ (netikrus 
vaizdo įrašus, sukurtus pasitelkiant dirbtinį intelektą ir gilųjį mašinų mokymąsi), taip 
pat priemones joms aptikti. 

 

Savarankiškumo didinimas 

116 ES yra grynoji kibernetinio saugumo produktų ir paslaugų importuotoja, todėl 
didėja rizika tapti technologiškai priklausoma nuo ne ES veiklos vykdytojų ir būti jų 
pažeidžiama192. Visų pirma dėl šios tikrovės mažėja ES ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų, kuriuos taip pat palaiko sudėtingos pasaulinės tiekimo 
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grandinės, saugumas. Rizika dar labiau padidėja tuomet, jei ne ES veiklos vykdytojai 
įsigyja Europos kibernetinio saugumo įmones. Valstybės narės yra atsakingos už 
tiesioginių užsienio investicijų (TUI) tikrinimą, o ES masto tikrinimo mechanizmo šiuo 
metu nėra193. 

117 Didesnis strateginis savarankiškumas yra tikslas, keliamas Visuotinėje ES 
strategijoje ir 2017 m. komunikate „Atsparumas, atgrasymas ir gynyba“194. Daugybės 
šiame pranešime keliamų uždavinių sprendimas padės padidinti norimą 
savarankiškumą. Jokia viena priemone to pasiekti nebus įmanoma. 

 Svarstytini punktai – veiksmingas atsakas 

- Kaip TIS direktyva buvo pagerintas pranešimas apie kibernetinius incidentus 
ypatingos svarbos sektoriuose ir ne tik? 

- Kiek tinkamas yra ES institucijų reagavimo į krizes koordinavimo internalizavimas 
didelių kibernetinių incidentų atveju? 

- Kaip kibernetinio saugumo diplomatija galėtų atlikti svarbų vaidmenį vykdant ES 
išorės veiksmus? 

- Ar dabartinės ES struktūros ir veiksmai, skirti kovoti su dezinformacija, yra 
proporcingi problemos dydžiui ir sudėtingumui? 
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Baigiamosios pastabos 
118 Pastaraisiais metais ES ir jos valstybės narės pasistūmėjo į priekį su kibernetinio 
saugumo darbotvarke, kad padidintų bendrą kibernetinį atsparumą. Tačiau aukštesnio 
Sąjungos kibernetinio saugumo lygio siekimas tebėra didžiulė užduotis. Šiame 
apžvalginiame dokumente stengėmės pabrėžti kai kuriuos pagrindinius iššūkius, 
kylančius ES užmojui tapti saugiausia pasaulyje skaitmenine aplinka. 

119 Iš mūsų apžvalgos matyti, kad norint užtikrinti prasmingą atskaitomybę ir 
vertinimą būtina pereiti prie veiksmingumo kultūros, kurioje įtvirtinta vertinimo 
praktika. Tam tikrų spragų dar yra teisės aktuose ir galiojančius teisės aktus valstybės 
narės nėra nuosekliai perkėlusios į nacionalinę teisę. Todėl gali būti sunku išnaudoti 
visas teisės aktų galimybes. Kitas nustatytas uždavinys yra susijęs su investicijų lygio 
suderinimu su strateginiais tikslais, dėl kurio reikia padidinti investicijų lygį ir jų 
poveikį. To reikia dar labiau tuomet, kai ES ir jos valstybės narės neturi aiškaus 
supratimo apie ES išlaidas kibernetinio saugumo srityje. Taip pat informuojama apie 
ES su kibernetika susijusių agentūrų aprūpinimo pakankamais ištekliais apribojimus, 
įskaitant sunkumus, su kuriais susiduriama pritraukiant ir išlaikant talentingus žmones. 

120 Remiantis turimomis tyrimų išvadomis, galima stiprinti kibernetinio saugumo 
valdymą, siekiant padidinti pasaulio bendruomenės gebėjimą reaguoti į kibernetinius 
išpuolius ir incidentus. Tačiau užkirsti kelią visiems išpuoliams vis tiek neįmanoma. 
Todėl greitas išpuolių aptikimas ir reagavimas į juos ir ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų ir visuomenės funkcijų apsauga, taip pat geresnis viešojo ir 
privačiojo sektorių keitimasis informacija ir veiksmų koordinavimas yra pagrindiniai 
spręstini uždaviniai. Galiausiai, pasaulyje didėjantis kibernetinio saugumo įgūdžių 
trūkumas reiškia, kad įgūdžių ugdymas ir informuotumo didinimas visuose 
sektoriuose taip pat yra itin svarbus uždavinys.  
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121 Sprendžiant šias problemas, kurios kyla dėl kibernetinių grėsmių, su kuriomis 
susiduria ES ir aplinka pasaulio mastu, reikia nuolatinio įsipareigojimo ir nuolat tvirtai 
laikytis ES vertybių. 

Šį apžvalginį pranešimą priėmė III kolegija 2019 m. vasario 14 d. įvykusiame posėdyje. 

 Europos Audito Rūmų vardu 

 

 Pirmininkas 
 Klaus-Heiner Lehne 
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I priedas. Sudėtinga daugialygmenė aplinka, kurioje yra daug subjektų 

 
Šaltinis – Europos Audito Rūmai. 
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II priedas. ES kibernetinio saugumo išlaidos nuo 2014 m. 

 
Šaltinis – EAR, remdamiesi Europos Komisijos ir ES agentūrų dokumentais. 
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ECSO viešojo ir privačiojo sektorių 
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(Europos kibernetinio saugumo organizacija)
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EITP – Europos infrastruktūros tinklų priemonė
SEP – Skaitmeninės Europos programa
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EKP – Europos kaimynystės priemonė
ESI fondai – Europos struktūriniai ir investicijų fondai
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• Europolui numatomos sumos pagrįstos veikla A.4 „Kova su kibernetiniais 
nus ikaltimais“ (iš daugiamečio programavimo dokumentų)

• ENISA numatoma suma yra  ES biudžeto lėšomis finansuojamo agentūros 
biudžeto dalis

• CEPOL i r Eurojustui nurodytos sumos susijusios tik su veiklos išlaidomis
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III priedas. ES valstybių narių audito institucijų ataskaitos 
Tipas Pavadinimas (su saitu) Metai VN 

Atitikties auditai 

Vidaus kontrolės vertinimo pažyma 2014 FR 

Bendros socialinės apsaugos sistemos finansinių ataskaitų 
sertifikavimo ataskaita (gynyba, užsienio reikalai) 2016 FR 

Valstybės finansinių ataskaitųsertifikavimas 2016 FR 

Ypatingos svarbos Estijos nacionalinių duomenų bazių saugumo ir 
išsaugojimo užtikrinimas 

2018 m. 
pab. / dar 

nepaskelbta 
EE 

Nacionalinėse duomenų bazėse esančių asmens duomenų 
apsaugos vidaus kontrolės veiksmingumas 2008 EE 

Veiksmingumo / Racionalaus 
lėšų panaudojimo auditai 

Kibernetinių išpuolių poveikio mažinimo ataskaita 2013 DK 

RiR 2014:23. Informacijos saugumas civilinėse viešojo 
administravimo institucijose 2014 SE 

Vyriausybės atliekamo konfidencialių duomenų apie asmenis ir 
įmones tvarkymo ataskaita 2014 DK 

Nacionalinė kibernetinio saugumo programa 2014 UK 

Ataskaita Vokietijos federalinio parlamento biudžeto komitetui 
pagal Federalinio biudžeto kodekso (BHO) 88 straipsnio 2 dalį – IT 
konsolidacija, federalinė vyriausybė 

2015 DE 

Ataskaita apie prieigą prie IT sistemų, kuriomis palaikomas Danijos 
visuomenei labai svarbių paslaugų teikimas 2015 DK 

Viešoji planavimo institucija „Plaine de France“ 2015 FR 

„Kibernetinis saugumas Lietuvoje“, 
Tekstas lietuvių kalba 
Santrauka, išversta į anglų kalbą 

2015 LT 

Kaip viešojo sektoriaus institucijos atlieka kibernetinio saugumo 
užduotis Lenkijoje (lenkų k.) 2015 PL 

RiR 2015:21. Kibernetiniai nusikaltimai – policija ir prokurorai 
galėtų būti veiksmingesni. 2015 SE 

Skaitmeninių įgūdžių spragos vyriausybėje (tyrimas) 2015 UK 

Ataskaita Federaliniam parlamentui: Federaliniai finansai: 
paveldimo turto mokesčio surinkimas 2016 BE 

IT saugumo išorės tiekėjams perduotose sistemose valdymo 
ataskaita 2016 DK 

2016 m. Oficialiojo kredito instituto paskolų veiklos audito 
ataskaita 2016 ES 

Vyriausybės saugumo tinklo valdymas 2016 FI 

Viešosioms užduotims naudojamų IT sistemų saugumo 
užtikrinimas 2016 PL 

Vaikų ir jaunimo patyčių kibernetinėje erdvėje prevencija ir kova 
su jomis 2016 PL 

https://www.economie.gouv.fr/files/nec_2014_defense_2eme_chambre.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/nec_2014_affaires_etrangeres_di_4eme_chambre_.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20170531-rapport-certification-comptes-Etat-exercice-2016.pdf
http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2074/Area/4/language/et-EE/Default.aspx
http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2074/Area/4/language/et-EE/Default.aspx
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2013/32013/
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2014/information-security-in-the-civil-public-administration.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2014/information-security-in-the-civil-public-administration.html
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2014/12014/
https://www.nao.org.uk/report/update-on-the-national-cyber-security-programme/
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/beratungsberichte/langfassungen/langfassungen-2015/2015-bericht-it-konsolidierung-bund
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2015/12015/
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3497
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3504
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kpb%7Ep_14_043_201406171048381403002118%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kpb%7Ep_14_043_201406171048381403002118%7E01,typ,kk.pdf
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/cyber-crime---police-and-prosecutors-can-be-more-efficient.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/cyber-crime---police-and-prosecutors-can-be-more-efficient.html
https://www.nao.org.uk/report/the-digital-skills-gap-in-government-survey-findings/
https://www.ccrek.be/FR/Publications/Fiche.html?id=2a74f40b-e631-4f48-95dc-e2ca8e3ba73e
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2016/52016/
http://www.tcu.es/repositorio/a65f683a-6804-44ca-91c4-296ba548a7e1/I1268.pdf
https://www.vtv.fi/en/publications/performance_audit_reports/2016/steering_of_the_government_security_network.6109.xhtml
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kpb%7Ep_15_042_201509211138471442835527%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kpb%7Ep_15_042_201509211138471442835527%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15249,vp,17730.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15249,vp,17730.pdf
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Tipas Pavadinimas (su saitu) Metai VN 

Informacijos saugumo užtikrinimo darbas devyniose agentūrose 
– Kitas informacijos saugumo valstybėje auditas. RiR 2016:8 2016 SE 

Informacijos apsauga vyriausybėje 2016 UK 

IT sistemų ir sveikatos duomenų apsaugos trijuose Danijos 
regionuose ataskaita 2017 DK 

Pažyma apie tarptautinio lygiagretaus audito „Nacionalinėse 
duomenų bazėse esančių asmens duomenų apsaugos vidaus 
kontrolės veiksmingumas“ rezultatus. 

2017 EE 

Kibernetinės apsaugos tvarka 2017 FI 

Elektroninių paslaugų teikimo veiklos patikimumo valdymas 2017 FI 

Žemės ūkio tinklo rūmai (sintezė) 2017 FR 

Vokliūzo prekybos ir pramonės rūmai (rengė PACA regioniniai 
audito rūmai) 2017 FR 

Ypatingos svarbos Estijos nacionalinių duomenų bazių saugumo ir 
išsaugojimo užtikrinimas 

2018 m. 
pab. / dar 

nepaskelbta 
EE 

„Valstybės elektroninių ryšių infrastruktūros plėtra“ 
Tekstas lietuvių kalba 
Santrauka, išversta į anglų kalbą 

2017 LT 

Informacinių technologijų auditas: kibernetinis saugumas 
vyriausybės subjektuose 2017 MT 

Nacionalinė registrų sistema: saugumas, veiksmingumas ir 
tinkamumas naudoti 2017 PL 

„WannaCry“ incidentas 2017 UK 

Sukčiavimas internete 2017 UK 

Apsaugos nuo išpuolių naudojant išpirkos reikalavimo programinę 
įrangą ataskaita 2018 DK 

Arpažono ligoninė (rengė Il de Franso regioniniai rūmai) 2018 FR 

„Ypatingos svarbos valstybės informacijos išteklių valdymas“ 2018 LT 

„Elektroniniai nusikaltimai“ 2019 LT 

Informacijos saugumas Lenkijoje 2019 PL 

Kita 
Viešųjų subjektų duomenų bazė n. d. BE 

Klausimynas apie saugumo ir rizikos analizės politiką (rengiamas) n. d. BE 

 

https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2016/information-security-work-at-nine-agencies.html
https://www.nao.org.uk/report/protecting-information-across-government/
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2017/42017/
http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2426/Area/4/language/et-EE/Default.aspx
https://www.vtv.fi/en/publications/performance_audit_reports/2017/cyber_protection_arrangements.6397.xhtml
https://www.vtv.fi/en/publications/performance_audit_reports/2017/steering_of_the_operational_reliability_of_electronic_services.6397.xhtml
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/17-chambres-agriculture-Tome-1.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-11/PAR2017-1418.pdf
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3724
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3726
http://nao.gov.mt/en/recent-publications
http://nao.gov.mt/en/recent-publications
http://nao.gov.mt/en/recent-publications
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap%7Ep_16_006_201605300811411464595901%7E02,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap%7Ep_16_006_201605300811411464595901%7E02,typ,kk.pdf
https://www.nao.org.uk/report/investigation-wannacry-cyber-attack-and-the-nhs/
https://www.nao.org.uk/report/online-fraud/
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2018/112017/
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/IDR2017-59_2.pdf
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/co-nik-skontroluje-w-2018.html
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Akronimai ir santrumpos 
BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 

BSGP – bendra saugumo ir gynybos politika 

CERT-EU – Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba 

CONNECT GD – Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas 

cPPP – sutartinė viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė 

CSIRT – reagavimo į kompiuterinius saugumo incidentus tarnyba 

DDoS – paskirstytasis paslaugos trikdymas 

DIGIT – Informatikos generalinis direktoratas 

EAR – Europos Audito Rūmai 

EC3 – Europolo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras 

ECSEL – Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės 

ECSM – Europos informavimo apie kibernetinį saugumą mėnuo 

ECSO – Europos kibernetinio saugumo organizacija 

EGA – Europos gynybos agentūra 

EIVT – Europos išorės veiksmų tarnyba 

ENISA – Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 

EPI – Europos priežiūros institucija 

ES – Europos Sąjunga 

ESI fondas – Europos struktūrinis ir investicijų fondas 

HOME GD – Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas 

HWPCI – Kibernetinių klausimų horizontalioji darbo grupė 

ICS – pramoninės kontrolės sistemos 

ISV – informacinių sistemų saugumo valdančioji taryba 
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JRC – Jungtinis tyrimų centras 

JUST GD – Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas 

MVĮ – mažosios ir vidutinės įmonės 

NAI – nacionalinė audito institucija 

NCIRC – NATO reagavimo į kompiuterinius incidentus tarnyba 

PESCO – nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas 

SEP – Skaitmeninės Europos programa 

TIS direktyva – Tinklų ir informacijos saugumo direktyva 

TUI – tiesioginių užsienio investicijų priemonės 

VISP – vietos informacijos saugumo pareigūnas 

 VSF – P – vidaus saugumo fondas – policija 
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Terminų žodynėlis 
Asmens duomenys – informacija apie nustatytinos tapatybės asmenį. 

Daiktų internetas – kasdienių daiktų, kuriuose įdiegti elektroniniai įrenginiai, 
programinė įranga ir jutikliai, kad jie galėtų palaikyti ryšį ir keistis duomenimis 
internetu, tinklas. 

Debesijos kompiuterija – užsakomųjų IT išteklių – pavyzdžiui, saugyklos, kompiuterio 
galios arba dalijimosi duomenimis pajėgumų – teikimas internetu, nuomojant išteklius 
nuotoliniuose serveriuose. 

Dezinformacija – melaginga arba klaidinanti informacija, kuriama, pateikiama ir 
skleidžiama siekiant ekonominės naudos arba siekiant tyčia suklaidinti visuomenę, ir 
galinti padaryti žalos visuomenei. 

Duomenis naikinanti kenkimo programinė įranga – kenkimo programinės įrangos, 
kurios tikslas – ištrinti kompiuterio, kuris užkrėstas jomis, standžiojo disko duomenis, 
klasė. 

Duomenų vagystė – tariamai iš patikimo šaltinio siunčiamų elektroninių laiškų 
siuntimo praktika, kuria siekiama suklaidinti gavėjus, kad spustelėtų kenkėjiškus saitus 
arba pasidalytų asmens informacija. 

Haktyvistas – asmuo arba asmenų grupė, kurie įgyja neteisėtą prieigą prie informacinių 
sistemų arba tinklų, kad padėtų siekti socialinių arba politinių tikslų. 

Hibridinė grėsmė – priešiškų ketinimų išraiška, kai priešininkai panaudoja įvairius 
konvencinio ir nekonvencinio karo metodus (t. y. karinius, politinius, ekonominius ir 
technologinius metodus) jėga siekdami savo tikslų. 

Informacijos saugumas – įvairūs procesai ir priemonės, kuriais fiziniai ir skaitmeniniai 
duomenys apsaugomi nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, atskleidimo, pažeidimo, 
keitimo, įrašymo arba sunaikinimo. 

Ypatingos svarbos infrastruktūra – fiziniai ištekliai, paslaugos ir infrastruktūra, kurių 
sutrikdymas arba sunaikinimas galėtų turėti stiprų poveikį ekonomikos ir visuomenės 
veikimui. 

Išimtinai kibernetinis nusikaltimas – nusikaltimas, kurį galima įvykdyti tik naudojant IT 
įrenginius. 
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Išpirkos reikalavimo programinė įranga – kenkimo programinė įranga, kuri aukoms 
neleidžia prieiti prie kompiuterių sistemos arba rinkmenas padaro netinkamas skaityti, 
paprastai šifravimo būdu. Tuomet išpuolio vykdytojas paprastai šantažuoja auką, 
atsisakydamas atstatyti prieigą, kol ji nesumoka išpirkos. 

Kenkimo programinė įranga – kenkėjiška programinė įranga. Kompiuterių programa, 
skirta daryti žalą kompiuteriui, serveriui arba tinklui. 

Kibernetinė ekosistema – sudėtinga sąveikaujančių įrenginių, duomenų, tinklų, 
žmonių, procesų ir organizacijų grupė bei procesų ir technologijų, turinčių poveikį šiai 
sąveikai ir ją palaikančių, aplinka. 

Kibernetinė erdvė – nematerialioji pasaulinė aplinka, kurioje tarp žmonių, programinės 
įrangos ir paslaugų palaikomas internetinis ryšys kompiuterių tinklais ir techniniais 
įrenginiais. 

Kibernetinė gynyba – kibernetinio saugumo poaibis, kurio tikslas – ginti kibernetinę 
erdvę karinėmis ir kitomis atitinkamomis priemonėmis, siekiant karinių strateginių 
tikslų. 

Kibernetinis atsparumas – gebėjimas užkirsti kelią kibernetiniams išpuoliams ir 
incidentams, pasirengti jiems, juos atlaikyti ir atsigauti po jų. 

Kibernetinis incidentas – įvykis, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai kenkia arba kelia 
grėsmę IT sistemos ir duomenų, kurie joje apdorojami, saugomi arba perduodami, 
atsparumui ir saugumui. 

Kibernetinis išpuolis – bandymas per kibernetinę erdvę pakirsti arba sunaikinti 
duomenų arba kompiuterių sistemos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą. 

Kibernetinis nusikaltimas – įvairi nusikalstama veika, kuriai kaip pirminės priemonės ar 
pirminis tikslas naudojami kompiuteriai ir informacinės sistemos. Ši veika paprastai 
apima įprastas nusikaltimų rūšis, pavyzdžiui, sukčiavimą, klastojimą ir tapatybės 
vagystę; su turiniu susijusius nusikaltimus, pavyzdžiui, vaikų pornografijos platinimą 
internete arba rasinės neapykantos kurstymą; ir specifinius kompiuterių bei 
informacinių sistemų nusikaltimus, pavyzdžiui, išpuolius prieš informacines sistemas, 
paslaugų teikimą trikdančius išpuolius ir kenkimo programinę įrangą. 

Kibernetinis saugumas – visos apsaugos priemonės ir kitos priemonės, priimtos 
siekiant apginti informacines sistemas ir jų naudotojus nuo neteisėtos prieigos, išpuolių 
ir žalos, siekiant užtikrinti jų prieinamumą, konfidencialumą ir vientisumą. 
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Kompiuterių zombių tinklas (botnetas) – užkrėstų kenkimo programine įranga ir 
nuotoliniu būdu valdomų nežinant naudotojams, siekiant siųsti e. pašto šiukšles, vogti 
informaciją arba įvykdyti koordinuojamus kibernetinius išpuolius, kompiuterių tinklas. 

Konfidencialumas – informacijos, duomenų arba turto apsauga nuo neteisėtos prieigos 
prie jų arba jų atskleidimo. 

Kriptovaliuta – skaitmeninis turtas, kuris išleidžiamas ir kuriuo keičiamasi naudojant 
šifravimo metodus, nepriklausomai nuo centrinio banko. Virtualiosios bendruomenės 
nariai ją laiko mokėjimo priemone. 

Neteisėtas kortelės duomenų nuskaitymas (skimingas) – kredito arba debeto kortelės 
duomenų vagystė prisijungus prie interneto. 

Nusikaltimas pasinaudojant kibernetine erdve – tradicinis nusikaltimas, įvykdytas 
platesniu mastu pasinaudojant IT sistemomis. 

Paskirstytasis paslaugos trikdymas (DDoS) – kibernetinis išpuolis, trukdantis 
teisėtiems naudotojams pasinaudoti internetine paslauga arba ištekliais, jiems 
siunčiant daugiau užklausų nei jie gali apdoroti. 

Paslauginio nusikaltimo (Caas) modelis – nusikalstamo verslo modelis, kuris skatina 
šešėlinę ekonomiką, nes pagal jį teikiama daug įvairių komercinių paslaugų ir 
priemonių, kuriomis naudodamiesi nekvalifikuoti pradedantieji kibernetiniai 
nusikaltėliai gali įvykdyti kibernetinį nusikaltimą. 

Pataisų diegimas – įvairių programinės įrangos pakeitimų diegimas arba siekimas ją 
atnaujinti, ištaisyti arba patobulinti, įskaitant saugumo pažeidžiamumo taisymą. 

Patikimumo užtikrinimo paslaugos – paslaugos, kuriomis didinama elektroninių 
operacijų, pavyzdžiui, elektroninių parašų, spaudų, laiko žymų, registruoto pristatymo 
ir interneto svetainių tapatumo nustatymo, teisinė galia. 

Pažeidžiamumo valdymas – neatskiriama kompiuterio arba tinklo saugumo dalis, 
kurios tikslas – sumažinti arba atimti galimybę pasinaudoti sistemos ir programinės 
įrangos pažeidžiamumu, atliekant jų indentifikavimą, klasifikavimą ir valymą. 

Prieigos duomenys – informacija apie naudotojo prisiregistravimo ir išsiregistravimo 
veiksmus siekiant prieiti prie paslaugos, pavyzdžiui, laikas, data ir IP adresas. 

Prieinamumas – laiku suteikiamos patikimos prieigos prie informacijos ir informacijos 
naudojimo užtikrinimas. 
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Reklaminė programa – kenkimo programinė įranga, rodanti reklamines antraštes arba 
iškylančius langus, kurioje yra kodas, skirtas aukos elgesiui internete sekti. 

Rinkimų infrastruktūra – apima kampanijos IT sistemas ir duomenų bazes, neskelbtiną 
informaciją apie kandidatus, rinkėjų registravimo ir valdymo sistemas. 

Saugumo spragų išnaudojimo programinė įranga – tam tikro tipo priemonių rinkinys, 
kurį kibernetiniai nusikaltėliai naudoja išpuoliams prieš silpnąsias tinklo ir informacinių 
sistemų vietas, kad galėtų platinti kenkimo programinę įrangą arba atlikti kitus 
kenkimo veiksmus. 

Senoji sistema – nebenaudojama arba pasenusi kompiuterių sistema, taikomoji 
programa arba programavimo kalba, kurios vis dar yra naudojamos, tačiau kurioms gali 
būti nebeteikiami naujovinimai ir pardavėjo palaikymas. 

Skaitmeninis turinys – bet kokie duomenys – pavyzdžiui, tekstas, garsas, atvaizdai arba 
vaizdo įrašai – saugomi skaitmenine forma. 

Socialinė inžinerija – informacijos saugumo srityje tai yra psichologinis manipuliavimas 
siekiant suklaidinti žmones, kad jie atliktų veiksmą arba atskleistų konfidencialią 
informaciją. 

Šifravimas – skaityti tinkamos informacijos pakeitimas į skaityti netinkamą kodą 
siekiant ją apsaugoti. Kad galėtų perskaityti šią informaciją, naudotojas turi turėti 
prieigą prie slapto rakto arba slaptažodžio. 

Tekstinė vektorizacija – žodžių, sakinių ar visų dokumentų keitimo skaitmeniniais 
vektoriais, kad mašinų mokymosi algoritmai galėtų jais naudotis, procesas. 

Tinklo saugumas – kibernetinio saugumo poaibis, kurio tikslas – apsaugoti duomenis, 
siunčiamus per to paties tinklo įrenginius, siekiant užtikrinti, kad informacija nebūtų 
perimta arba pakeista. 

Vientisumas – apsaugojimas nuo netinkamo informacijos keitimo arba sunaikinimo ir 
jos autentiškumo užtikrinimas. 
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1 ES kibernetinio saugumo akto projekte kibernetinis saugumas apibrėžtas kaip „bet kurios 
rūšies veikla, būtina tinklų ir informacinėms sistemoms, jų vartotojams ir susijusiems 
asmenims nuo kibernetinių grėsmių apsaugoti“. Tikimasi, kad šį aktą Europos Parlamentas ir 
Taryba priims 2019 m. pradžioje. 

2 Europolas, 2017 m. organizuoto nusikalstamumo internete grėsmės vertinimas. 
3 Europos kibernetinio saugumo organizacija (angl. ECSO), European Cybersecurity Industry 

Proposal for a contractual Public-Private Partnership, 2016 m. birželio mėn. 
4 Europos Parlamentas, Cybersecurity in the European Union and Beyond: Exploring the Threats 

and Policy Responses, LIBE komiteto užsakytas tyrimas, 2015 m. rugsėjo mėn. 
5 ENISA, ENISA Threat Landscape Report 2017, 2018 m. sausio 18 d. 
6 Europolas, 2018 m. organizuoto nusikalstamumo internete grėsmės vertinimas. 
7 Europolas, ten pat, 2018 m. 
8 Europos politinės ekonomijos centras, Stealing Thunder: Will cyber espionage be allowed to 

hold Europe back in the global race for industrial competitiveness?, nereguliarus leidinys 
Nr. 2/18, 2018 m. vasario mėn. 

9 Europos Komisijos Pirmininko pranešimas „2017 m. Sąjungos padėtis“. 
10 Europolas, World’s Biggest Marketplace selling internet paralysing DDoS attacks taken 

down, pranešimas spaudai, 2018 m. balandžio 25 d. 
11 Europolas, 2017 m. organizuoto nusikalstamumo internete grėsmės vertinimas. 
12 Europos Komisijos informacijos apie kibernetinį saugumą suvestinė, 2017 m. rugsėjo mėn. 
13 Išlaidos galėtų būti: prarastos pajamos; pažeistų sistemų taisymo išlaidos; galimi 

įsipareigojimai dėl pavogto turto ar informacijos; klientų išlaikymo paskatos; didesnės 
draudimo įmokos; didesnės apsaugos išlaidos (naujos sistemos, darbuotojai, mokymai); 
galimas išlaidų atlyginimas arba bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. 

14 Įmonė „NTT Security“, Risk:Value 2018 Report. 
15 Naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą Wannacry pasinaudota „Microsoft 

Windows“ protokolo pažeidžiamumu ir sudarytos sąlygos perimti bet kokio kompiuterio 
valdymą. Atskleidusi pažeidžiamumą bendrovė „Microsoft“ išleido pataisą. Tačiau dar 
nebuvo atnaujinti šimtai tūkstančių kompiuterių, todėl vėliau dauguma jų buvo užkrėsti. 
Šaltinis – A. Greenberg, Hold North Korea Accountable For Wannacry—and the NSA, too, 
WIRED, 2017 m. gruodžio 19 d. 

16 Europos Komisija, „Europiečių požiūris į kibernetinį saugumą“, specialioji „Eurobarometro“ 
apklausa Nr. 464a, 2017 m. rugsėjo mėn. Tikimasi, kad tolesnė apklausa bus paskelbta 
2019 m. pradžioje. 

17 Ši Budapešto konvencija yra privalomos tarptautinės gairės šalims, tobulinančioms teisės 
aktus, nukreiptus prieš kibernetinius nusikaltimus. Ji yra valstybių šalių tarptautinio 
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147 Pavyzdžiui, Europos finansinių institucijų ISAC dalyvauja finansų sektoriaus atstovai, 

nacionaliniai CERT, teisėsaugos įstaigos, ENISA, Europolas, Europos centrinis bankas, 
Europos mokėjimų taryba ir Europos Komisija. 

148 ENISA, Information Sharing and Analysis Centres (ISACs) Cooperative models, 2018 m. 
vasario 14 d. 

149 Europos Sąjungos Taryba, ten pat, 12711/1/17 REV 1, 2017 m. spalio 9 d. 

150 https://www.europol.europa.eu/empact. 

151 2018 m. bendrovei „Accenture“ atliekant tyrimą 15 valstybių nustatyta, kad buvo užkirstas 
kelias daugiau kaip 87 % tikslinių išpuolių: 2018 State of Cyber Resilience, 2018 m. balandžio 
10 d. 

152 P. Timmers, Cybersecurity is Forcing a Rethink of Strategic Autonomy, tinklaraštis „Oxford 
University Politics Blog“, 2018 m. rugsėjo 14 d. 

153 Caroline Preece, Three reasons why cyber threat detection is still ineffective, „IT Pro“, 
2017 m. liepos 14 d. 

154 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, ten pat, 2018 m. kovo mėn. 

155 Europos Komisija, Aštuntoji pažangos, padarytos kuriant tikrą veiksmingą saugumo 
sąjungą, ataskaita, COM(2017) 354 final, 2017 m. birželio 29 d. 

156 Žr. įvairias TIS bendradarbiavimo grupės publikacijas. 

157 PSD2: Antroji mokėjimo paslaugų direktyva; ECB/SSM: Europos Centrinis Bankas / Bendras 
priežiūros mechanizmas; TARGET 2: Transeuropinė automatizuota realaus laiko atskirųjų 
atsiskaitymų skubių pervedimų sistema (2-oji karta), Reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl 
elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus 
rinkoje. Šaltinis – CEPS ir ECRI darbo grupė, ten pat, 2018 m. birželio mėn. 

158 Europos Komisija, Rekomendacija dėl koordinuoto atsako į didelio masto kibernetinio 
saugumo incidentus ir krizes, C(2017) 6100 final, 2017 m. rugsėjo 13 d. 

159 Europos Komisija, ten pat, SWD(2017) 295 final, 2017 m. rugsėjo 13 d. Yra keli krizių 
valdymo mechanizmai, įskaitant integruoto politinio atsako į krizes mechanizmą (IPCR), 
ARGUS (Komisijos reagavimo į krizes mechanizmą), EIVT reagavimo į krizes mechanizmą, 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmą ir ES teisėsaugos reagavimo į nepaprastąsias 
aplinkybes protokolą. 

160 Be to, tai taip pat gali paskatinti remtis Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 7 dalimi 
(savitarpio pagalbos nuostata) arba Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 22 straipsniu 
(solidarumo sąlyga). 

161 Europos Komisija / Europos išorės veiksmų tarnyba, ten pat, JOIN(2018) 16, 2018 m. birželio 
13 d. 2018 m. gruodžio mėn. žiniasklaidoje buvo pranešta apie tariamą neteisėtą įsilaužimą į 
EIVT diplomatinį ryšių tinklą, COREU (šaltinis: New York Times, Hacked European Cables 
Reveal a World of Anxiety About Trump, Russia and Iran; 2018 m. gruodžio 18 d.). Šiuo 
metu atliekamas šios problemos tyrimas. 
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162 Taip pat reikia toliau plėtoti bendradarbiavimą ankstyvojo įspėjimo ir savitarpio pagalbos 

srityje: Council Conclusions on EU Coordinated Response to Large-Scale Cybersecurity 
Incidents and Crises, Nr. 10085/18, 2018 m. birželio 26 d. 

163 Europos Parlamento tyrimų tarnyba, Briefing EU Legislation in Progress: ENISA and a new 
cybersecurity act, PE 614.643, 2018 m. rugsėjo mėn. 
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Digital Age – Building Resilience to Cyber-Enabled Threats: A collection of think pieces of 35 
leading practitioners and experts“, 2018 m. 

180 Remiantis Tarybos direktyva 2008/114/EB dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros 
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181 Europos Komisijos rekomendacija dėl rinkimų srities bendradarbiavimo tinklų, skaidrumo 
internete ir apsaugos nuo kibernetinių incidentų ir kovos su dezinformacija kampanijų 
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182 Europos Vadovų Tarybos išvados, EUCO 11/15, 2015 m. kovo 20 d. Nuo to laiko buvo 
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atsiųstų nacionalinius ekspertus į darbo grupę. Žr.: D. Fried ir A. Polyakova, Democratic 
Defense Against Disinformation, 2018 m. kovo 5 d. 

184 Iš pradžių neturėjusiai savo biudžeto darbo grupei 2018 m. buvo skirtas 1 milijonas eurų 
Europos Parlamento parengiamiesiems veiksmams „StratCom Plus“. 

185 Carnegie tarptautinės taikos fondas (E. Brattberg, T. Maurer), ten pat, 2018 m. gegužės 
23 d. 
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187 Europos Komisija, Europos kova su internetine dezinformacija, COM (2018) 236 final, 
2018 m. balandžio 26 d. 

188 Neturi būti painiojamas su Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksu. 

189 JRC, The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake news, 
JRC techninės ataskaitos, „JRC Digital Economy Working Paper 2018-02“, 2018 m. 
balandžio mėn. 
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Disinformation (“Fake News”), 2018 m. balandžio mėn. 
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Organisations in Anticipating and Countering Cyber Threats, ten pat, 2018 m. 

192 Europos Komisija, ten pat, SWD(2018) 403 final, 2018 m. rugsėjo 12 d. 

193 Šiuo metu vyksta 2017 m. rugsėjo mėn. pateikto siūlomo 2018 m. rugsėjo 13 d. Reglamento 
(COM(2017) 487 final) dėl tiesioginių užsienio investicijų procesas. Jis visų pirma apima 
ypatingos svarbos technologijas, kurios apima dirbtinį intelektą, kibernetinio saugumo ir 
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