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Niedawne cyberataki i strategia UE w zakresie 
cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę 

Postępująca cyfryzacja oznacza, że administracja publiczna na szczeblu unijnym i krajowym zaczęła polegać na 
technologiach cyfrowych, które stały się narzędziem wykonywania jej podstawowych funkcji, a proces ten został 
nasilony przez pandemię. To rosnące uzależnienie od technologii cyfrowych, choć korzystne, zwiększyło również 
ryzyko cyberataków. Niedawno celem takich ataków stały się kluczowe instytucje na szczeblu unijnym i 
krajowym. Podczas pierwszej czerwcowej sesji plenarnej posłowie do Parlamentu Europejskiego będą 
debatować z Radą i Komisją na temat niedawnych cyberataków w UE oraz przedyskutują unijną strategię w 
zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę.  

Kontekst 
Szybko postępująca cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa stworzyła nowe możliwości cyberataków. 
Kluczowe sektory, takie jak zdrowie, finanse, energetyka i telekomunikacja, opierają się na sieciach i 
systemach informatycznych, które są coraz bardziej wzajemnie połączone. Pandemia koronawirusa 
przyspieszyła zmiany w modelach pracy, przy czym na początku 2020 r. 40% pracowników w UE przeszło 
na pracę zdalną. Zmiany te stworzyły większe możliwości w zakresie cyberprzestępczości, w tym ataków na 
infrastrukturę krytyczną.  

Niedawne cyberataki wymierzone w instytucje UE i instytucje na szczeblu 
krajowym 
Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA zgłosiła, że w okresie od stycznia 2019 r. do 
kwietnia 2020 r. wykrywano codziennie 230 000 nowych przypadków infekowania złośliwym 
oprogramowaniem, a w przeprowadzonej przez Europol w 2021 r. ocenie zagrożenia poważną i 
zorganizowaną przestępczością podkreślono, że doszło do „znaczącego” wzrostu liczby ataków z użyciem 
oprogramowania wymuszającego okup (typu ransomware) wymierzonych w instytucje publiczne i duże 
przedsiębiorstwa. W sporządzanej przez Europol ocenie zagrożenia wykorzystaniem internetu przez 
zorganizowane grupy przestępcze stwierdzono, że atakując tego typu podmioty, agresorzy mogą 
zwiększyć żądaną kwotę okupu. Odnotowano również ataki na samorządy lokalne i ministerstwa, a także 
na inne organizacje publiczne w sektorze opieki zdrowotnej i edukacji oraz na przedsiębiorstwa zajmujące 
się produkcją, finansami, energią i transportem. Celem cyberataków były również instytucje i organy UE, a 
także infrastruktura krytyczna państw członkowskich.  
O niedawnym „poważnym” cyberataku na szereg instytucji UE, w tym Komisję Europejską, donosiły media. 
Zarówno Europejska Agencja Leków , jak i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego potwierdziły, że padły 
ofiarą cyberataków. Jeżeli chodzi o incydenty na szczeblu państw członkowskich, w maju 2021 r. irlandzka 
służba zdrowia padła ofiarą „katastrofalnego” ataku typu ransomware, który doprowadził do zamknięcia jej 
systemu ICT, w wyniku czego doszło do powszechnego odwoływania usług dla pacjentów. W tym samym 
miesiącu w Belgii miały miejsce dwa zakrojone na szeroką skalę cyberataki na organizacje świadczące usługi 
publiczne. Pierwszy wymierzony był wBelnet, sieć, która obsługuje instytucje i placówki badawcze 
szkolnictwa wyższego oraz szpitale i ministerstwa federalne. Departament Spraw Wewnętrznych – 
federalne ministerstwo odpowiedzialne za praworządność, politykę imigracyjną i porządek publiczny – 
padł ofiarą cyberataku o takiej skali, że podejrzewano w tym przypadku udział państwa trzeciego.  

Strategia UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę 
Unijna polityka cyberbezpieczeństwa oferuje UE i jej państwom członkowskim solidne narzędzia służące 
zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i instytucji na szczeblu unijnym i krajowym. W 
grudniu 2020 r. Komisja i wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
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opublikowali wspólny komunikat w sprawie strategii UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową 
dekadę. Strategia ta ma zwiększyć zbiorową odporność Europy na cyberzagrożenia i zapewnić wszystkim 
obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość pełnego korzystania z wiarygodnych i niezawodnych narzędzi 
i usług cyfrowych. W związku z tą strategią Komisja przyjęła w grudniu 2020 r. dwa wnioski: wniosek 
dotyczący dyrektywy w sprawie środków na rzecz wspólnego wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w 
całej Unii („zmieniona dyrektywa NIS” lub „NIS 2”) oraz wniosek dotyczący nowej dyrektywy w sprawie 
odporności podmiotów krytycznych. NIS 2 ma na celu wzmocnienie zdolności UE w zakresie 
cyberbezpieczeństwa. Proponuje wymianę informacji i współpracę w zakresie zarządzania kryzysami 
cybernetycznymi na szczeblu krajowym i unijnym. Natomiast dyrektywa w sprawie odporności podmiotów 
krytycznych przewiduje ramy dotyczące wszystkich zagrożeń. Ramy te mają pomóc państwom 
członkowskim w zapewnieniu, by podmioty krytyczne były w stanie zapobiegać incydentom zakłócającym 
(niezależnie od ich źródła), a także opierać się im i przezwyciężać ich skutki.  
W marcu 2021 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie strategii cyberbezpieczeństwa, w których podkreśliła 
szereg obszarów działania w nadchodzących latach, w tym koncepcję sieci centrów monitorowania 
bezpieczeństwa (SOC) w całej UE – mającej na celu monitorowanie sieci i rejestrowanie oznak 
przygotowywania na nie ataków – oraz wspólnej jednostki ds. cyberprzestrzeni, która wyraźnie skupi się na 
unijnych ramach zarządzania kryzysowego w cyberprzestrzeni. Rada położyła również nacisk na finalizację 
unijnego zestawu narzędzi na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G oraz na ustanowienie kluczowych 
standardów bezpieczeństwa internetu. Wspiera ona również opracowywanie zaawansowanego 
szyfrowania, przy jednoczesnym zapewnieniu organom ścigania i organom sądowym możliwości 
korzystania – zarówno w internecie, jak i poza nim – z przysługujących im uprawnień, a także wzmacnia 
zestaw narzędzi dla dyplomacji cyfrowej w celu zapobiegania cyberatakom o skutkach systemowych i 
przeciwdziałania im.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Podczas pierwszej czerwcowej sesji plenarnej Parlament wysłucha oświadczeń Rady i Komisji dotyczących 
kwestii wynikających z niedawnych cyberataków wymierzonych w instytucje UE oraz w szczególnie 
chronione krajowe instytucje publiczne i prywatne w różnych państwach członkowskich. W skierowanym 
do Komisji pytaniu ustnym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przyjęto z zadowoleniem nową 
strategię UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę i jednocześnie zwrócono się o informacje, 
w jaki sposób Komisja zadba o to, by wszystkie urządzenia podłączone do internetu mogły być „bezpieczne 
od etapu projektowania” i odporne na cyberataki. Ponadto zadano pytanie, w jaki sposób można wzmocnić 
autonomię UE w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, oraz w jaki sposób - również przy zwiększonym 
cyberbezpieczeństwie – zachować wolność otwartość i neutralność internetu. 

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej: O-000037/2021. Komisja przedmiotowo właściwa: ITRE. Więcej informacji 
można znaleźć w „Legislacyjnym rozkładzie jazdy” PE dotyczącym pakietu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, 
przeglądu dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz odporności podmiotów 
krytycznych. 
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