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Europeiska revisionsorgan
samarbetar kring cybersäkerhet
I takt med att hoten från it-brottslighet och cyberattacker ökat de senaste åren har revisorer i
hela EU ägnat allt större uppmärksamhet åt motståndskraften i kritiska informationssystem
och digitala infrastrukturer. Det revisionskompendium om cybersäkerhet som offentliggörs i
dag av kontaktkommittén för de högre revisionsorganen inom Europeiska unionen ger en
överblick över deras granskningsarbete på området.
Cyberincidenter kan vara planerade eller oplanerade och omfatta allt från oavsiktligt röjande av
information till angrepp mot företag och kritisk infrastruktur, stöld av personuppgifter eller till
och med inblandning i demokratiska processer, såsom politiska val, samt allmänna
desinformationskampanjer för att påverka den offentliga debatten. Cybersäkerhet var avgörande
för våra samhällen redan innan covid-19-utbrottet. Men med konsekvenserna av pandemin
kommer vi att ställas inför ökade cyberhot. Många affärsverksamheter och offentliga tjänster har
flyttats över från fysiska kontor till distansarbete, och samtidigt har falska nyheter och
konspirationsteorier fått större spridning än någonsin.
Att skydda kritiska informationssystem och digitala infrastrukturer mot cyberattacker har därför
blivit en allt större strategisk utmaning för EU och dess medlemsstater. Frågan är inte längre om
cyberattacker kommer att ske utan hur och när de kommer att ske. Detta berör oss alla, såväl
enskilda personer som företag och offentliga myndigheter.
”Covid-19-krisen har satt våra ekonomiska och sociala samhällsstrukturer på prov. Med tanke på
hur beroende vi är av it-teknik skulle en ’cyberkris’ mycket väl kunna bli nästa pandemi”, sade
revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne. ”Att sträva efter digital autonomi och möta
utmaningarna från cyberhot och desinformationskampanjer utifrån kommer utan tvekan att vara
en del av vår vardag och finnas kvar på den politiska agendan även under nästa årtionde. Därför
är det ytterst viktigt att sprida resultaten från de granskningar av cybersäkerheten som gjorts på
senare tid i EU:s medlemsstater.”
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i revisionskompendiet från kontaktkommittén för
de högre revisionsorganen inom Europeiska unionen och Europeiska revisionsrätten.
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Europeiska revisionsorgan har därför intensifierat sitt arbete med cybersäkerhet på senare tid,
med särskilt fokus på uppgiftsskydd, systemberedskap mot cyberattacker och skydd av viktiga
allmännyttiga system. Detta ska ses i ett sammanhang där EU:s ambition är att bli världens
säkraste digitala miljö. Europeiska kommissionen och unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik har faktiskt just presenterat en ny EU-strategi för cybersäkerhet som
ska understödja Europas kollektiva motståndskraft mot cyberhot.
Det kompendium som offentliggörs i dag innehåller bakgrundsinformation om cybersäkerhet,
viktiga strategiska initiativ och relevanta rättsliga grunder i EU. Det beskriver också de största
utmaningarna som EU och medlemsstaterna står inför, såsom hot mot enskilda EU-medborgares
rättigheter genom felaktig användning av personuppgifter eller risken för att institutioner inte
kan leverera grundläggande samhällstjänster eller blir begränsade i sina funktioner till följd av
cyberattacker.
Kompendiet bygger på resultaten av revisioner som utförts av revisionsrätten och de nationella
revisionsorganen i följande tolv EU-medlemsstater: Danmark, Estland, Irland, Frankrike, Lettland,
Litauen, Ungern, Nederländerna, Polen, Portugal, Finland och Sverige.

Bakgrundsinformation
Revisionskompendiet är ett resultat av samarbete mellan EU:s och medlemsstaternas högre
revisionsorgan inom ramen för EU:s kontaktkommitté. Det är avsett som en källa till information
för alla som är intresserade av det här viktiga politikområdet. Kompendiet finns för närvarande
på engelska och så småningom även på andra EU-språk på kontaktkommitténs webbplats.
Detta är den tredje utgåvan av kontaktkommitténs revisionskompendium. Det första
kompendiet, om ungdomsarbetslöshet och unga människors integration på arbetsmarknaden,
offentliggjordes i juni 2018. Det andra, om folkhälsa i EU, gavs ut i december 2019.
Kontaktkommittén är en självständig, oberoende och opolitisk församling bestående av
ordförandena för EU:s och medlemsstaternas högre revisionsorgan. Kommittén fungerar som ett
diskussionsforum för EU-frågor av gemensamt intresse. Genom att stärka dialogen och
samarbetet mellan sina medlemmar bidrar kontaktkommittén till en ändamålsenlig och
oberoende extern revision av EU:s politik och program.
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