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Eiropas revīzijas iestādes 
apvieno darbu kiberdrošības 
jomā 
Tā kā kibernoziedzības un kiberuzbrukumu draudu līmenis pēdējos gados ir pieaudzis, revidenti 
visā Eiropas Savienībā arvien vairāk pievērš uzmanību kritiski svarīgu informācijas sistēmu un 
digitālo infrastruktūru noturībai. Revīzijas kompendijā par kiberdrošību, ko šodien publicēja 
ES augstāko revīzijas iestāžu (ARI) kontaktkomiteja, ir sniegts apskats par ARI attiecīgo revīzijas 
darbu šajā jomā.  

Kiberincidenti var būt tīši vai neapzināti, un tie var ietvert gan nejaušu informācijas atklāšanu, gan 
uzbrukumus uzņēmumiem un kritiskajai infrastruktūrai, personas datu zādzību vai pat 
iejaukšanos demokrātiskajos procesos, tostarp vēlēšanās, un vispārējas dezinformācijas 
kampaņas publisko debašu ietekmēšanai. Kiberdrošība jau bija ļoti svarīga mūsu sabiedrībai pirms 
Covid-19 uzliesmojuma. Taču pandēmijas sekas, ar ko saskaramies, vēl vairāk saasinās 
kiberdraudus. Daudzi uzņēmējdarbības veidi un sabiedriskie pakalpojumi ir pārgājuši no fiziskiem 
birojiem uz tāldarbu, savukārt “viltus ziņas” un sazvērestības teorijas ir izplatījušās vairāk nekā 
jebkad agrāk. 

Tādējādi kritisko informācijas sistēmu un digitālo infrastruktūru aizsardzība pret 
kiberuzbrukumiem Eiropai Savienībai un tās dalībvalstīm ir kļuvusi par arvien pieaugošu 
stratēģisku problēmu. Jautājums vairs nav par to, vai notiks kiberuzbrukumi, bet gan par to, kā un 
kad tie notiks. Tas attiecas uz mums visiem: privātpersonām, uzņēmumiem un valsts iestādēm.  
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“Covid-19 krīze pārbauda mūsu sabiedrības ekonomisko un sociālo struktūru. Ņemot vērā mūsu 
atkarību no informācijas tehnoloģijām, “kiberkrīze” varētu kļūt par nākamo pandēmiju,” sacīja 
Eiropas Revīzijas palātas (ERP) priekšsēdētājs Klaus-Heiner Lehne. “Digitālās autonomijas 
meklēšana un kiberdraudu un ārēju dezinformācijas kampaņu radīto problēmu risināšana 
neapšaubāmi arī turpmāk būs mūsu ikdienas dzīves daļa, un nākamajā desmitgadē tā paliks 
politiskajā darba kārtībā. Tādēļ ir būtiski palielināt informētību par nesenajiem revīzijas 
konstatējumiem kiberdrošības jomā visās ES dalībvalstīs.” 

Tāpēc Eiropas augstākās revīzijas iestādes pēdējā laikā ir pastiprinājušas revīzijas darbu 
kiberdrošības jomā, īpašu uzmanību pievēršot datu aizsardzībai, sistēmas gatavībai 
kiberuzbrukumiem un svarīgu sabiedrisko pakalpojumu sistēmu aizsardzībai. Tas ir jāskata 
kontekstā, kurā ES cenšas kļūt par pasaulē drošāko digitālo vidi. Eiropas Komisija un Savienības 
Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos tikko ir nākuši klajā ar jaunu 
ES kiberdrošības stratēģiju, kuras mērķis ir stiprināt Eiropas kolektīvo noturību pret 
kiberdraudiem. 

Šodien publicētajā kompendijā sniegta pamatinformācija par kiberdrošību, galvenajām 
stratēģiskajām iniciatīvām un attiecīgajiem juridiskajiem pamatiem Eiropas Savienībā. Tajā arī 
aprakstītas galvenās problēmas, ar kurām saskaras ES un tās dalībvalstis, piemēram, draudi 
atsevišķu ES pilsoņu tiesībām saistībā ar personas datu ļaunprātīgu izmantošanu, risks, ka 
iestādes nespēs sniegt būtiskus sabiedriskos pakalpojumus, vai risks saskarties ar ierobežotu 
veiktspēju pēc kiberuzbrukumiem. 

Kompendijā izmantoti ERP un12 ES dalībvalstu ARI veikto revīziju rezultāti. Šīs dalībvalstis ir: 
Dānija, Igaunija, Īrija, Francija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Portugāle, Somija, Ungārija un 
Zviedrija.  

Vispārīga informācija 

Šis revīzijas kompendijs ir izstrādāts, ES Kontaktkomitejā sadarbojoties Eiropas Savienībai un tās 
dalībvalstu ARI. Tas ir iecerēts kā informatīvs materiāls ikvienam, kurš interesējas par šo svarīgo 
politikas jomu. Pašlaik tas ir pieejams angļu valodā ES Kontaktkomitejas tīmekļa vietnē, bet vēlāk 
būs pieejams arī pārējās ES valodās.  

Šis ir trešais Kontaktkomitejas sagatavotais revīzijas kompendijs. Pirmais kompendijs, kas 
publicēts 2018. gada jūnijā, attiecas uz jauniešu bezdarbu un integrāciju darba tirgū. Otrais par 
sabiedrības veselību Eiropas Savienībā tika publicēts 2019. gada decembrī. 

Kontaktkomiteja ir autonoma, neatkarīga un politiski neitrāla ES un tās dalībvalstu augstāko 
revīzijas iestāžu vadītāju asambleja. Tā nodrošina forumu ar Eiropas Savienību saistītu kopīgu 
interešu jautājumu apspriešanai un risināšanai. Stiprinot dialogu un sadarbību starp tās 
locekļiem, Kontaktkomiteja veicina ES politikas jomu un programmu efektīvu un neatkarīgu ārējo 
revīziju. 
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