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Instituțiile europene de audit își
pun în comun munca referitoare
la securitatea cibernetică
Pe măsură ce nivelul de amenințare aferent criminalității informatice și atacurilor cibernetice
a crescut în ultimii ani, auditorii din întreaga Uniune Europeană au început să acorde din ce în
ce mai multă atenție rezilienței sistemelor de informații și infrastructurilor digitale critice.
Compendiul de audit privind securitatea cibernetică, publicat astăzi de Comitetul de contact al
instituțiilor supreme de audit din UE, oferă o prezentare de ansamblu a activității lor de audit
relevante în acest domeniu.
Incidentele cibernetice pot fi intenționate sau neintenționate și acoperă situații foarte diverse, de
la divulgări accidentale de informații până la atacuri asupra întreprinderilor și a infrastructurilor
critice, furtul de date cu caracter personal și chiar ingerințe în procesele democratice, inclusiv în
alegeri, sau campanii generale de dezinformare menite să influențeze dezbaterile publice.
Securitatea cibernetică era deja un aspect critic pentru societățile noastre chiar și înainte de
pandemia de COVID-19. Consecințele pandemiei cu care ne confruntăm vor exacerba însă
amenințările cibernetice. Numeroase activități comerciale și servicii publice nu se mai desfășoară
în birouri fizice, ci prin telemuncă, iar știrile false (fake news) și teoriile conspiraționiste se
răspândesc mai mult ca niciodată.
Protejarea sistemelor de informații și a infrastructurilor digitale critice împotriva atacurilor
cibernetice a devenit astfel o provocare strategică de importanță crescândă pentru UE și pentru
statele membre ale acesteia. Întrebarea nu mai este dacă vor avea loc atacuri cibernetice, ci cum
și când vor apărea acestea. Această problemă ne privește pe toți: persoane fizice, întreprinderi și
autorități publice.
„Criza provocată de pandemia de COVID-19 pune la grea încercare structura socială și economică
a societăților noastre. Având în vedere dependența noastră de tehnologia informației, este foarte
posibil ca următoarea «pandemie» să ia forma unei crize cibernetice”, a declarat președintele
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Curții de Conturi Europene, domnul Klaus-Heiner Lehne. „Urmărirea autonomiei digitale și
găsirea unor soluții la provocările reprezentate de amenințările cibernetice și de campaniile
externe de dezinformare vor continua fără îndoială să facă parte din viața noastră de zi cu zi și vor
rămâne pe agenda politică în următorul deceniu. Prin urmare, este esențial să facem cunoscute
constatările recente ale auditurilor desfășurate în statele membre ale UE în domeniul securității
cibernetice.”
Instituțiile supreme de audit din Europa au trecut recent la viteza superioară în activitatea lor de
audit cu privire la securitatea cibernetică, punând accentul pe protecția datelor, pe starea de
pregătire a sistemelor în caz de atac cibernetic și pe protecția sistemelor esențiale de utilități
publice. Aceste aspecte trebuie plasate în contextul eforturilor depuse de UE pentru a deveni cel
mai sigur mediu digital din lume. Astfel, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe și politica de securitate tocmai au prezentat o nouă strategie a UE privind
securitatea cibernetică, prin care se urmărește creșterea rezilienței colective a Europei în fața
amenințărilor cibernetice.
Compendiul publicat astăzi oferă informații generale cu privire la securitatea cibernetică, la
principalele inițiative strategice și la bazele juridice relevante din UE. El ilustrează totodată
principalele provocări cu care se confruntă UE și statele sale membre, cum ar fi amenințările la
adresa drepturilor cetățenilor UE prin utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal, riscul ca
instituțiile să nu poată furniza servicii publice esențiale sau riscul unei performanțe limitate
a acestor instituții în urma unor atacuri cibernetice.
Compendiul se bazează pe rezultatele unor audituri desfășurate de Curtea de Conturi Europeană
și de instituțiile supreme de audit din 12 state membre ale UE: Danemarca, Estonia, Irlanda,
Franța, Letonia, Lituania, Ungaria, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Finlanda și Suedia.
Informații de fond
Acest compendiu de audit este rezultatul cooperării între instituția supremă de audit a UE și
instituțiile supreme de audit din statele membre ale acesteia, în cadrul Comitetului de contact al
instituțiilor supreme de audit din UE, și este conceput ca o sursă de informații pentru toți cei
interesați de acest domeniu important de politică. Compendiul este disponibil în prezent în limba
engleză pe site-ul web al Comitetului de contact și va fi publicat mai târziu și în alte limbi ale UE.
Acesta este cel de al treilea compendiu de audit elaborat de Comitetul de contact. Primul,
referitor la șomajul în rândul tinerilor și integrarea tinerilor pe piața muncii, a fost publicat în
iunie 2018. Al doilea, referitor la sănătatea publică în UE, a fost publicat în decembrie 2019.
Comitetul de contact este un grup autonom, independent și apolitic în cadrul căruia se reunesc
președintele instituției supreme de audit a UE și președinții instituțiilor supreme de audit din
statele membre ale acesteia. Comitetul de contact reprezintă un forum în care sunt discutate și
abordate chestiuni de interes comun referitoare la UE. Prin consolidarea dialogului și a cooperării
între membrii săi, Comitetul de contact contribuie la un audit extern independent și eficace al
politicilor și al programelor UE.
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