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ES kiberdrošība saskaras ar daudzām problēmām, brīdina 
revidenti 
Eiropas Revīzijas palāta ir sagatavojusi jaunu informatīvo apskatu, kurā atzīts, ka, neraugoties 
uz panākto progresu, ES kiberdrošības stiprināšana joprojām saskaras ar daudzām problēmām. 
Tā kā palielinās risks kļūt par kibernozieguma vai kiberuzbrukuma upuri, ir svarīgi stiprināt 
spēju tiem pretoties, izmantojot uzlabotu pārvaldību, uzlabojot prasmes un vairojot izpratni, kā 
arī pilnveidojot sadarbību, norāda revidenti. Viņi arī uzsver, cik liela nozīme ir jēgpilnai 
pārskatatbildībai un izvērtēšanai, lai palīdzētu Eiropas Savienībai sasniegt mērķi kļūt par 
pasaulē drošāko digitālo vidi. 

Informatīvā apskata mērķis ir sniegt pārskatu par ES kiberdrošības politikas jomu, kura revidentu 
skatījumā ir sarežģīta un neviendabīga, kā arī noteikt galvenās problēmas, kas kavē efektīvi 
īstenot politiku.  

“Kiberdraudu radīto problēmu dēļ ir pienācis izšķirīgs brīdis ES kiberdrošības un tās digitālās 
autonomijas stiprināšanai un neatslābstošai apņēmībai ievērot ES pamatvērtības,” sacīja par šā 
informatīvā apskata sagatavošanu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Baudilio Tomé 
Muguruza. 

Problēmas kiberpolitikas jomā revidenti ir sagrupējuši četrās kopās, un tās ir politikas satvars un 
tiesiskais regulējums, finansējums un tā izlietojums, kibernoturības veidošana un efektīva 
reaģēšana uz kiberincidentiem. 

Politikas satvars un tiesiskais regulējums. ES kibertelpas ekosistēma ir sarežģīta vairāklīmeņu 
struktūra. Centieni sakausēt šos mainīgos lielumus vienotā visaptverošā, stratēģiskā, saskaņotā 
un koordinētā veidā ir galvenais izaicinājums. Tā kā nav noteikti izmērāmi mērķi un tā kā dati ir 
ierobežoti un nav ticami, ir sarežģīti izstrādāt ES kiberdrošības stratēģijai atbilstīgu darbību. 
Rezultātus nosaka reti, un izvērtētas ir tikai dažas politikas jomas; arī ES kiberdrošība un gatavība 
nav izvērtēta. Tādēļ jādomā par pieejas maiņu, lai tā būtu vērsta uz rezultātiem, ar integrētu 
izvērtēšanas praksi. 
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Finansējums un tā izlietojums. Saskaņā ar informatīvo apskatu ES izdevumi kiberdrošības jomā ir 
bijuši nelieli un sadrumstaloti. ES un tās dalībvalstīm ir jāzina, cik liels ir to kopējais ieguldījums, 
lai saprastu, kādās jomās finansējuma nepietiek, taču ir grūti gūt skaidru priekšstatu par to. Īpašs 
finansējums ES budžetā kiberdrošības stratēģijas finansēšanai nav paredzēts, un nav iespējams 
gūt pilnīgu pārskatu par finansējuma izlietojumu. 

Komisija iegulda pūles, lai novērstu sadrumstalotību kiberdrošības pētniecības jomā, taču līdz šim 
pētniecībā ieguldīto resursu rezultāti bieži vien netiek pietiekami patentēti, komercializēti vai 
attīstīti, un tas negatīvi ietekmē ES noturību, konkurētspēju un digitālo autonomiju. 

Kibernoturības veidošana. Saskaņota starptautiska mēroga kiberdrošības pārvaldības satvara 
trūkums negatīvi ietekmē pasaules sabiedrības spēju reaģēt uz kiberuzbrukumiem un novērst tos. 
ES ir bieži novērojami kiberdrošības pārvaldības trūkumi publiskajā un privātajā sektorā. Tas 
apgrūtina piemērot saskaņotu ES mēroga pieeju kiberdrošībai. Turklāt arvien pieaugošais 
kiberdrošības prasmju trūkums visā pasaulē norāda uz to, ka ir būtiski uzlabot prasmes un vairot 
izpratni visās nozarēs un visos sabiedrības slāņos. 

Efektīva reaģēšana uz kiberincidentiem. Digitālās sistēmas ir kļuvušas tik sarežģītas, ka visus 
uzbrukumus novērst nav iespējams. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi ir tos ātri konstatēti un reaģēt uz tiem. 
Kiberdrošība joprojām nav pilnībā integrēta pašreizējos ES līmeņa krīzes reakcijas koordinācijas 
mehānismos, un tādējādi, iespējams, tiek ierobežota Savienības spēja reaģēt uz plaša mēroga 
pārrobežu kiberincidentiem. Būtiskas problēmas rada iespējamā iejaukšanās vēlēšanu procesos 
un dezinformācijas kampaņas, īpaši ņemot vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019. gada maijā. 

Piezīmes izdevējiem 

Informatīvais apskats ir aprakstošs un analītisks dokuments par kādu politikas jomu. Tajā nav 
ietverti revīzijas konstatējumi. Šajā apskatā izklāstītās analīzes pamatā ir publiski pieejama 
informācija, kas iekļauta oficiālos dokumentos, nostājas dokumentos un trešo pušu pētījumos. 
Praktiskais darbs tika veikts no 2018. gada aprīļa līdz septembrim, un ir ņemtas vērā norises līdz 
2018. gada decembrim. Papildus šim darbam revidenti veica dalībvalstu revīzijas iestāžu aptauju 
un iztaujāja galvenās ieinteresētās personas ES iestādēs, kā arī ar privātā sektora pārstāvjus. 

ERP informatīvais dokuments “Problēmas, kas traucē īstenot efektīvu ES kiberdrošības politiku” ir 
pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās.  
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