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Europos audito institucijos
sutelkia savo darbą kibernetinio
saugumo srityje
Kadangi pastaraisiais metais kibernetinių nusikaltimų ir kibernetinių išpuolių grėsmės lygis
padidėjo, auditoriai visoje Europos Sąjungoje vis daugiau dėmesio skiria ypatingos svarbos
informacinių sistemų ir skaitmeninių infrastruktūrų atsparumui. Šiandien ES aukščiausiųjų
audito institucijų (AAI) Ryšių palaikymo komiteto paskelbtame audito kompendiume
pateikiama jų atitinkamo darbo šioje srityje apžvalga.
Kibernetiniai incidentai gali būti apgalvoti arba ne ir būna įvairaus pobūdžio: nuo atsitiktinio
informacijos atskleidimo iki išpuolių prieš verslo subjektus ir ypatingos svarbos infrastruktūros
objektus, asmens duomenų vagysčių ir net kišimosi į demokratinius procesus, įskaitant rinkimus,
taip pat bendro pobūdžio dezinformacijos kampanijų, kuriomis siekiama daryti įtaką viešiesiems
svarstymams. Kibernetinis saugumas mūsų visuomenei buvo itin svarbus dar iki COVID-19
protrūkio. Tačiau pandemijos, su kuria susiduriame, padariniai dar labiau padidins kibernetines
grėsmes. Daug verslo veiklos ir viešųjų paslaugų persikėlė iš fizinių biurų į nuotolinį darbą, o
melagingos naujienos ir sąmokslo teorijos kaip niekad išplito.
Todėl ypatingos svarbos informacinių sistemų ir skaitmeninių infrastruktūrų apsauga nuo
kibernetinių išpuolių tapo vis didesniu strateginiu ES ir jos valstybių narių uždaviniu. Kyla
klausimas jau nebe dėl to, ar įvyks kibernetiniai išpuoliai, o dėl to, kaip ir kada jie įvyks. Tai
aktualu mums visiems: asmenims, įmonėms ir valdžios institucijoms.
„COVID-19 krizė tapo išbandymu mūsų visuomenės ekonominei ir socialinei struktūrai.
Atsižvelgiant į tai, kad esame itin priklausomi nuo informacinių technologijų, kibernetinė krizė
galėtų tapti kita pandemija, – teigė Europos Audito Rūmų pirmininkas Klaus-Heiner Lehne. –
Ateinantį dešimtmetį skaitmeninio savarankiškumo siekimas ir iššūkiai, kylantys dėl kibernetinių
grėsmių ir išorės dezinformacijos kampanijų, neabejotinai išliks mūsų kasdienybe ir politinės
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darbotvarkės dalimi. Todėl labai svarbu plačiau informuoti apie naujausius audito nustatytus
faktus dėl kibernetinio saugumo ES valstybėse narėse.“
Pastaruoju metu Europos AAI savo audito darbą sutelkė į kibernetinį saugumą, ypatingą dėmesį
skirdamos duomenų apsaugai, sistemų parengčiai kibernetiniams išpuoliams ir pagrindinių
komunalinių paslaugų sistemų apsaugai. Tai yra daroma atsižvelgiant į ES siekį sukurti saugiausią
skaitmeninę aplinką pasaulyje. Europos Komisija ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio
reikalams ir saugumo politikai iš tikrųjų ką pateikė naują ES kibernetinio saugumo strategiją, kuria
siekiama stiprinti bendrą Europos atsparumą kibernetinėms grėsmėms.
Šiandien paskelbtame kompendiume pateikiama bendra informacija apie kibernetinį saugumą,
pagrindines strategines iniciatyvas ir atitinkamą ES teisinį pagrindą. Jame taip pat nurodomi
pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria ES ir jos valstybės narės, pavyzdžiui, grėsmės atskirų ES
piliečių teisėms dėl netinkamo asmens duomenų naudojimo, rizika institucijoms, kad dėl
kibernetinių išpuolių jos nepajėgs teikti esminių viešųjų paslaugų arba jų veikla bus apribota.
Kompendiumas buvo parengtas remiantis Audito Rūmų ir dvylikos ES valstybių narių AAI atliktų
auditų rezultatais. Šios valstybės narės yra Danija, Estija, Airija, Prancūzija, Latvija, Lietuva,
Vengrija, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija Suomija ir Švedija.

Bendra informacija
Šis audito kompendiumas – ES AAI ir valstybių narių bendradarbiavimo ES ryšių palaikymo
komitete rezultatas. Jis yra informacijos šaltinis visiems, kurie domisi šia svarbia politikos sritimi.
Šiuo metu jis paskelbtas anglų kalba ES ryšių palaikymo komiteto svetainėje; vėliau jis bus
paskelbtas kitomis kalbomis.
Tai trečiasis Ryšių palaikymo komiteto išleistas audito kompendiumas. Pirmasis kompendiumas,
skirtas jaunimo nedarbo ir jaunimo integravimo į darbo rinką temai, buvo paskelbtas 2018 m.
birželio mėn. Antrasis, skirtas visuomenės sveikatai ES, buvo paskelbtas 2019 m. gruodžio mėn.
Ryšių palaikymo komitetas yra savarankiškas, nepriklausomas ir nepolitinis ES AAI vadovų ir
valstybių narių susirinkimas. Jame aptariami ir sprendžiami su ES susiję bendro intereso
klausimai. Stiprindamas savo narių dialogą ir bendradarbiavimą Ryšių palaikymo komitetas
prisideda prie veiksmingo ir nepriklausomo ES politikos sričių ir programų išorės audito.
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