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Európske kontrolné inštitúcie
spájajú svoju prácu v oblasti
kybernetickej bezpečnosti
Vzhľadom na to, že v posledných rokoch rastie hrozba kybernetickej kriminality
a kybernetických útokov, audítori v celej Európskej únii venujú čoraz väčšiu pozornosť
odolnosti kritických informačných systémov a digitálnych infraštruktúr. Zhrnutie auditov
o kybernetickej bezpečnosti, ktoré dnes uverejnil Kontaktný výbor najvyšších kontrolných
inštitúcií (NKI) EÚ, poskytuje prehľad o ich príslušnej audítorskej činnosti v tejto oblasti.
Kybernetické incidenty môžu byť úmyselné alebo neúmyselné a môžu sa pohybovať od
náhodného zverejnenia informácií po útoky na podniky a kritickú infraštruktúru, krádež osobných
údajov, ba dokonca zasahovanie do demokratických procesov, vrátane volieb, a všeobecné
dezinformačné kampane v snahe ovplyvniť verejné debaty. Kybernetická bezpečnosť bola
pre naše spoločnosti zásadne dôležitá už pred tým, ako nás zasiahla pandémia COVID-19. No
dôsledky pandémie, ktorým čelíme, ešte zhoršia kybernetické hrozby. Mnoho obchodných
činností a verejných služieb sa presunulo z fyzických kancelárií do podoby telepráce a konšpiračné
teórie sa šíria ako nikdy predtým.
Ochrana kritických informačných systémov a digitálnych infraštruktúr proti kybernetickým
útokom sa tak pre EÚ a jej členské štáty stáva neustále rastúcou strategickou výzvou. Otázka už
neznie, či sa kybernetické útoky stanú, ale ako a kedy sa stanú. Týka sa to nás všetkých:
jednotlivcov, podnikov a verejných orgánov.
„Kríza spôsobená ochorením COVID-19 testuje hospodársku a sociálnu súdržnosť našich
spoločností. Vzhľadom na našu závislosť od informačných technológií sa môže ľahko stať,
že kybernetická kríza by mohla byť ďalšou pandémiou,“ uviedol predseda Európskeho dvora
audítorov (EDA) Klaus-Heiner Lehne. „Snaha dosiahnuť digitálnu autonómiu a čeliť výzvam, ktoré
kybernetické hrozby a externé dezinformačné kampane prestavujú, bude nepochybne i naďalej
Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body zhrnutia auditov Kontaktného výboru najvyšších kontrolných
inštitúcií EÚ a Európskeho dvora audítorov.
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súčasťou našich každodenných životov a v nasledujúcej dekáde zostane súčasťou politického
programu. Je preto nevyhnutné zvyšovať povedomie o nových kontrolných zisteniach týkajúcich sa
kybernetickej bezpečnosti v členských štátoch EÚ.“
Európske NKI preto v poslednom období pripravili audity týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti,
pričom sa osobitne zamerali na ochranu údajov, pripravenosť systémov na kybernetické útoky
a na ochranu nevyhnutných systémov verejných podnikov. Tieto audity je nutné vsadiť
do kontextu, v ktorom sa EÚ snaží stať najbezpečnejším digitálnym prostredím na svete. Európska
komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v skutočnosti
práve predstavili novú stratégiu EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, ktorej cieľom je posilniť
kolektívnu odolnosť Európy proti kybernetickým hrozbám.
V zhrnutí, ktoré bolo dnes uverejnené, sa uvádzajú základné informácie o kybernetickej
bezpečnosti, hlavných strategických iniciatívach a relevantných právnych základoch v EÚ. Zároveň
ilustruje hlavné výzvy, ktorým čelí EÚ a jej členské štáty, ako sú hrozby pre individuálne práva
občanov EÚ prostredníctvom zneužitia osobných údajov, riziko, že inštitúcie nebudú
po kybernetických útokoch schopné poskytovať základné verejné služby alebo budú čeliť
obmedzenej výkonnosti.
Zhrnutie vychádza z výsledkov auditov, ktoré vykonal EDA a NKI dvanástich členských štátov EÚ:
Dánsko, Estónsko, Írsko, Francúzsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko,
Fínsko a Švédsko.

Základné informácie
Toto zhrnutie auditov je výsledkom spolupráce medzi NKI EÚ a jej členskými krajinami v rámci
kontaktného výboru EÚ. Je koncipované ako zdroj informácií pre každého, kto sa zaujíma o túto
dôležitú oblasť politiky. V súčasnosti je dostupné v angličtine na webovom sídle kontaktného
výboru EÚ a onedlho bude dostupné v ďalších jazykoch EÚ.
Ide o tretie vydanie zhrnutia auditov kontaktného výboru. Prvé vydanie o nezamestnanosti
mladých ľudí a integrácii mladých ľudí na trhu práce bolo uverejnené v júni 2018. Druhé o
verejnom zdraví v EÚ bolo vydané v decembri 2019.
Kontaktný výbor je autonómne, nezávislé, nepolitické združenie predsedov NKI EÚ a jej členských
štátov. Poskytuje fórum pre diskusie a riešenie záležitostí spoločného záujmu týkajúcich sa EÚ.
Posilňovaním dialógu a spolupráce medzi svojimi členmi prispieva kontaktný výbor k účinnému
a nezávislému externému auditu politík a programov EÚ.
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