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Šalys pasirengė Europos kibernetinio saugumo mėnesiui
Europos Sąjungos tinklų ir informacijos saugumo agentūra (ENISA), Europos Komisijos Ryšių tinklų,
turinio ir technologijų generalinis direktoratas ir partneriai 2014 m. spalio 1 d. oficialiai pradeda
Europos kibernetinio saugumo mėnesį (ECSM). ECSM yra ES informacinė kampanija, kurios metu
skatinamas duomenų bei informacijos saugumas, švietimas, dalijimasis gera praktika ir rengiami
konkursai, taip informuojant piliečius apie kibernetinį saugumą ir keičiant kibernetinių grėsmių
suvokimą.
Oficiali pradžia
Šiais metais oficiali ECSM pradžia sutampa su ENISA aukšto lygio renginiu „10 metų užtikrinant
Europos kibernetinį saugumą... ir daugiau!“, kuris rengiamas Bavarijos Laisvosios Valstybės
atstovybėje Europos Sąjungoje, Briuselyje.
Šiame renginyje „Kodo savaitės“, „Didžiosios koalicijos užimtumui skatinti“ atstovai ir Europos bei
JAV partneriai nagrinės „Piliečių įtraukimo“ temą, o paskui vyks diskusija, kuriai vadovaus p. François
Thill iš Liuksemburgo (LU) ECSM koordinavimo institucijos.
Komisarės Kroes pareiškimas dėl ECSM: „Internetas ir daugybė jo paslaugų teikia visuomenei daug
privalumų, ženkliai prisideda prie mūsų ekonomikos augimo ir milijonų darbo vietų kūrimo. Tačiau,
norėdami naudotis šiais privalumais, mes privalome atkurti ir įtvirtinti pasitikėjimą. Kalbant apie
kibernetinį saugumą, mums visiems turi rūpėti spartesnė reakcija į kylančias kibernetines grėsmes ir
didesnis atsparumas joms. ENISA, bendradarbiaudama su viešosiomis bei privačiosiomis
organizacijomis, gali atlikti operatyvinį ir strateginį darbą užtikrindama, kad Europa tinkamai
pasirengtų šiam iššūkiui. Visi mes – kiekvienas pilietis, kiekviena bendrovė ir kiekviena vyriausybė –
privalome tinkamai atlikti savo vaidmenį siekdami kibernetinio saugumo. Taigi, tikiuosi, kad Europos
kibernetinio saugumo mėnuo padidins informuotumą ir taps svarbia pokalbių tema!“
ENISA vykdomojo direktoriaus prof. Udo Helmbrecht pareiškimas dėl ECSM: „Sparčiai artinasi daiktų
interneto amžius, kai kiekvienas elektroninis įrenginys turės unikalią prieigą ir galės būti
identifikuojamas internetu. Tai darys didelį poveikį visiems piliečių kasdienio gyvenimo aspektams,
nes visos elektroninės paslaugos dabar yra visiškai priklausomos nuo atviros, saugios ir patikimos
kibernetinės erdvės. Tai yra šiandien kuriamos technologijos, kurios bus naudojamos ateities
paslaugoms teikti.
Todėl piliečiai turi aktyviai dalyvauti informacijos saugumo gerinimo procese, ENISA – padėti šiam
procesui vykti, o valstybės narės – užtikrinti, kad saugumo politika apimtų internetu vykdomą
ekonominę veiklą, kaip numatyta „Europa 2020“ strategijoje. Kiekvienais metais, vykstant
kibernetinio saugumo mėnesio kampanijai, mes stipriname šią pasitikėjimo partnerystę ir man
malonu matyti aktyvų visų partnerių dalyvavimą. Dėkoju visiems savo komandos vardu!“
Spalio mėnesį vietos lygiu vykstantys renginiai. Bendruomenė į spalio mėnesio darbotvarkę įtraukė
šias savaitines tinklų ir informacijos saugumo temas:
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1-a savaitė – darbuotojų mokymai (ši tema skirta viešosioms ir privačiosioms
organizacijoms);
2-a savaitė – kompiuterių ir mobiliųjų įrenginių saugumo užtikrinimas ir atnaujinimas (skirta
visiems skaitmeninės erdvės naudotojams);
3-ia savaitė – programavimas (skirta studentams);
4-a savaitė – kibernetinio saugumo pratybos (apimančios technines žinias);
5-a savaitė – e. privatumas (skirta visiems skaitmeninės erdvės naudotojams)

Išsamus ECSM renginių, vyksiančių visoje Europoje, sąrašas pateiktas nuolat atnaujinamos interneto
svetainės skyriuje Renginiai, kuriame išvardyti tiek internetu, tiek įprastai vykstantys renginiai.
Pasibaigus ECSM įvyks įvertinimo susitikimas ir bus išleista ataskaita apie ECSM rezultatus.
Visas 2014 m. bendradarbiaujančių partnerių sąrašas pateiktas tinklalapyje
http://cybersecuritymonth.eu/partners
Skaitmeninės erdvės naudotojams skirta medžiaga internete
Visą spalio mėnesį, kiekvieną savaitę, ENISA išleis naują medžiagą, todėl kviečiame reguliariai
apsilankyti mūsų interneto svetainėje!
Šiandien skelbiame pirmąją medžiagą, įskaitant 7 informacinius pranešimus su rekomendacijomis
įvairiomis kibernetinio saugumo temomis keliolika ES kalbų. Rekomendacijose pateikti dėstytojams
bei darbuotojams skirti patarimai apie tinklo ir informacijos saugumą, aprašyti pavojai, susiję su
nebepalaikomos programinės įrangos arba nuo kenkėjiškų programų apsaugančios programinės
įrangos naudojimu, apžvelgtas naudojimosi populiariomis debesijos paslaugomis (pvz., socialine
žiniasklaida) saugumas, duomenų apsaugos internete teisės ir iki šiol išmoktos pamokos rengiant
visos Europos kibernetines pratybas viešojo ir privačiojo sektorių atstovams.
Skleiskite žinią!
Visos kibernetinio saugumo srityje dirbančios suinteresuotosios šalys kviečiamos dalyvauti šių metų
ECSM kampanijoje. Sekite specialią „Twitter“ paskyrą (@CyberSecMonth) ir dalyvaukite #OctoberNIS
Europos kibernetinio saugumo mėnesio renginiuose. Norėdami susisiekti tiesiogiai, rašykite Daria
Catalui e. p. adresu stakeholderrelations [at] enisa.europa.eu.
Kibernetinio saugumo užtikrinimas yra bendra atsakomybė. SUSTOK. PAGALVOK. JUNKIS.

ENISA is a Centre of Expertise in Network and Information Security in Europe
Securing Europe’s Information Society

Follow the EU cyber security affairs of ENISA on Facebook, Twitter, LinkedIn YouTube & RSS feeds

