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Zdolności cyberobronne UE 
Cyberprzestrzeń stała się piątą domeną wojny obok tradycyjnych domen: morza, lądu, powietrza i przestrzeni 
kosmicznej. W miarę jak społeczeństwa się cyfryzują i stają się coraz bardziej podłączone do internetu, mnożą się 
cyberzagrożenia i rośnie podatność na nie. Unia Europejska bardzo aktywnie działa, zwłaszcza od 2017 r., na 
rzecz wzmocnienia cyberzdolności i ram koordynacji w drodze szeregu inicjatyw i wniosków. Parlament 
Europejski omówi najnowsze i planowane środki na pierwszej sesji plenarnej w październiku 2021 r., skupiając 
się na zdolnościach cyberobronnych, które są przedmiotem sprawozdania przedyskutowanego i poddanego 
pod głosowanie w Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) w lipcu 2021 r.   

Kontekst 
Na przestrzeni lat zwiększyła się różnorodność cyberzagrożeń, począwszy od jawnego cyberkonfliktu lub 
cyberwojny po cybersabotaż i cyberszpiegostwo. Podmioty w cyberprzestrzeni mające złe zamiary – od 
samotnych wilków po zawodowych przestępców oraz podmioty państwowe i niepaństwowe – 
wykorzystują anonimowość i dostępność cyberprzestrzeni. Skoordynowane cyberataki jednocześnie z 
presją gospodarczą, dezinformacją i konfliktami zbrojnymi testują odporność państw i instytucji 
demokratycznych i są bezpośrednio wymierzone w pokój i bezpieczeństwo w UE. Światowe Forum 
Ekonomiczne od kilku lat plasuje cyberataki wśród 10 największych globalnych zagrożeń. Z danych, którymi 
dysponuje, wynika, że w latach 2017–2019 liczba państw doświadczających takich ataków wzrosła o 150%. 
Ataki mające na celowniku Europę nie tylko nie słabną, lecz stają się coraz liczniejsze. Agencja UE ds. 
Cyberbezpieczeństwa (ENISA) donosi, że najczęściej ofiarą cyberataków padają usługi cyfrowe, 
administracja rządowa i przemysł technologiczny.  

Reakcja Unii Europejskiej  
W 2017 r. więcej niż ośmiu na dziesięciu Europejczyków (87%) uważało cyberprzestępczość za istotny 
problem. Cyberbezpieczeństwo odnosi się głównie do działań cywilnych związanych z bezpieczeństwem 
informacji i sieci, zaś cyberobrona odnosi się raczej do sfery wojskowej, w tym do ochrony kluczowych 
zasobów. W 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała kompleksowy pakiet dotyczący 
cyberbezpieczeństwa, obejmujący stały mandat ENISA oraz ogólną poprawę szybkiego reagowania i 
prewencji. W 2020 r. w Rumunii stworzono unijne Centrum Kompetencji w dziedzinie 
Cyberbezpieczeństwa. W grudniu 2020 r. Komisja Europejska przyjęła unijną strategię 
cyberbezpieczeństwa, w której opisano, w jaki sposób „UE może wykorzystać i wzmocnić wszystkie swoje 
instrumenty i zasoby, aby stać się niezależną pod względem technologicznym”, współpracując z partnerami 
o podobnych poglądach. Współpracę ułatwia unijny zestaw narzędzi dla dyplomacji cyfrowej przyjęty w 
2017 r. Jednym z takich partnerów jest NATO, z którym współpraca w dziedzinie cyberobrony została 
uznana za działanie we wspólnym interesie. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła w swoim 
orędziu o stanie Unii z 2021 r., że jest świadoma zapotrzebowania na europejską politykę cyberobrony i akt 
o cyberodporności, czym zamierza się zająć. Zdaniem komisarza do spraw rynku wewnętrznego Thierry’ego 
Bretona te dwa elementy są niezbędne, by Europa stała się „liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa”, 
który jest w stanie „chronić, czuwać, bronić i odstraszać”. Szacuje on, że w latach 2021–2027 inwestycje w 
rozwój i wdrażanie technologii cyberbezpieczeństwa wyniosą nawet 4,5 mld EUR. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
1 lipca 2021 r. parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła sprawozdanie w sprawie stanu 
zdolności cyberobronnych UE. Podkreślono w nim potrzebę wzmocnienia zdolności cyberobronnych i 
stwierdzono, że będzie to wymagało intensywniejszej współpracy między wszystkimi właściwymi organami 
i agencjami UE oraz współpracy z NATO. Pozytywnie oceniono w nim działalność Europejskiej Agencji 
Obrony w tej dziedzinie i zauważono, że unijne inicjatywy na rzecz rozwoju zdolności obronnych mogą 
poprawić gotowość, szybkie reagowanie i współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Proces unijnej 
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refleksji nad Strategicznym kompasem uznano w sprawozdaniu za szansę na pogłębienie „kultury 
strategicznej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa” i na przezwyciężenie obecnej fragmentacji architektury 
cybernetycznej w UE.  
Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2020/2256(INI); komisja przedmiotowo właściwa: AFET; sprawozdawca: Urmas 
Paet (Renew, Estonia). 
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