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Ett årtionde med att trygga Europas framtida cyberrymd. EU:s IT-

säkerhetsmyndighet ENISA fyller tio år och tittar på framtida utmaningar. I en " 

evig maraton" i kampen mot cyber brottslighet och cyberhot ”ökar behovet av 

ENISA konstant."  

Den 14 mars 2004 antogs den första ENISA-förordningen av EU (Rådet och Europaparlamentet). 

Tio år senare är IT-säkerhet än mer avgörande för ekonomin. Därför är IT-säkerhet högt på 

samhällets politiska dagordning. Denna tio-åriga milstolpe kommer att firas under hela året med 

internationella och lokala evenemang, med både en tillbakablick på det som uppnåtts, samt med 

fokus på utvecklingen under de senaste åren och på framtida utmaningar. 

Den verkställande direktören för ENISA, professor Udo Helmbrecht kommenterade: "Jag är stolt 

över vad ENISA redan har uppnått för att framgångsrikt stärka cybersäkerhetskapaciteten i 

Europa med sin förebyggande verksamhet. Några exempel: 

 Analyser om stora cyberattacker i realtid, s.k. Flashnotes 

• Organisering av cybersäkerhetsövningar Cyber Europe 2010, Cyber Atlantic 2011, Cyber 

Europe 2012 

• Utbildning, support och uppbyggnad av "digitala brandkårer", s.k. CERTs, från åtta officiella 

myndighets- CERTs 2005, till omkring tjugofem år 2014 

• Rådgivning till medlemsstaterna som har ökat från två stycken 2010 till fjorton hittills bara i år, 

2014 

• den årliga cyber-hotbildsrapporten 

• den årliga EU-telekomsektorsincident-rapporten (Artikel 13a) 

• EU:s cybersäkerhetsmånad i oktober. 

• Rapporter, riktlinjer och bästa praxis i frågor av betydelse inom området IT-säkerhet, till 

exempel: säkra molntjänster (Cloud Computing)-säkerhet, industriella kontrollsystem-SCADA, e-

ID, smartphones, sociala nätverk, dataintegritet, kryptering, samt mycket mer. 

Under hela denna period har vi varit en ”brygga” mellan den offentliga och den privata sektorn, 

och bidragit med vår unika, oberoende rådgivning med en EU-inriktning på IT-säkerhet. 

Även om vi är stolta över vad vi har åstadkommit så här långt under det senaste decenniet, så är 

vi fortfarande inte nöjda. Kampen mot cyberbrottsligheten pågår ständigt. Det är en "evig 

maraton". Dessutom ökar ständigt de politiska och samhälleliga kraven på IT-säkerhet ständigt, 

och den trenden kommer att fortsätta än mer i framtiden. Vi kommer att möta ett ökat behov av 

mer IT-säkerhet och ett större, starkare och mer förstärkt ENISA i ett digitalt samhälle. Detta är 

nödvändigt för att dra nytta av ny teknik och nya affärsmodeller för vår ekonomi, samtidigt som de 

medföljande riskerna måste hållas på en rimlig nivå. 

Vi tackar alla våra samarbetspartners för deras stöd under myndighetens första tio 

verksamhetsår. Under denna tid har ENISA utvecklats från en ”start-up” till en mogen 

organisation. Vi ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete." avslutar den verkställande 

direktören Helmbrecht. 

Uttalande av vice ordförande och EU-kommissionär Neelie Kroes "Europas medborgare och 

företag är i allt större utsträckning verksamma online – detta ger vår ekonomi och samhälle en 
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enorm fördel. Men de har rätt att vara trygga när de gör det: de inte kommer använda något de 

inte kan lita på. Kombinerat med en stark EU-lagstiftning för nät-och informationssäkerhet, hjälper 

ENISA:s arbete oss att bygga detta förtroende för säkerhet, för att göra Europa till världens 

säkraste online område. Jag gratulerar ENISA för deras arbete under de senaste 10 åren - och 

lyckönskar dem även inför de nästa 10 åren. " 

Bakgrund: EU:s cybersäkerhetsstrategi. För intervjuer: Ulf Bergström, kommunikationschef och 

talesman, ulf.bergstrom@enisa.europa.eu, mobil: + 30 6948 460 143, eller Dr Steve Purser, 

avdelningschef (via sekreterare) irma.wunderlin @ enisa.europa.eu 

 
Detta är en inofficiell översättning; den enda giltiga versionen är det engelska originalet. 
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