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Spoštovani gospod minister za obrambo mag. Tonin, spoštovani evropski komisar za notranji
trg, gospod Breton, spoštovani direktor Enise g. Lepassaar, spoštovane poslanke in poslanci,
gospe in gospodje,
Veseli me, da je panel na današnjem srečanju predsednikov odborov COSAC posvečen enemu
izmed prioritetnih področij slovenskega predsedstva in sicer kibernetski varnosti.
Bolj kot naši državljani in družbeni (pod)sistemi uporabljajo digitalno domeno oz. so od nje
odvisni, bolj so izpostavljeni različnim kibernetskim dejavnostim.
Od tod izvira potreba po kibernetski odpornosti, ki vključuje vodilno vlogo EU pri digitalnih
tehnologijah in večjo kibernetsko varnost v celotni digitalni dobavni verigi.
Digitalna avtonomija EU zajema tudi zmogljivosti proizvodnje, raziskav in razvoja, poslovnega
razvoja in inovacij.
To bo Uniji in njenim državam članicam omogočilo strateško avtonomijo, hkrati pa ohranilo
odprto gospodarstvo in okrepilo sposobnost samostojnega tehnološkega odločanja.
Krepitev digitalne avtonomije vključuje izboljšanje povezljivosti, razvoj varne, učinkovite in
odporne digitalne infrastrukture, vključno s 5G, varen in odprt splet, odpornost na kibernetske
grožnje, izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti, boljšo dostopnost digitalnih javnih storitev ter
vzpostavitev ugodnega okolja za razvoj, testiranje in uporabo novih tehnologij.
Hkrati krepitev digitalne avtonomije vključuje tudi delo na naslednji generaciji strojne opreme,
zlasti na področju polprevodnikov in mikroprocesorjev in ultra varnih komunikacijskih
tehnologijah (npr. vesoljska in kvantna ter umetna inteligenca).
Veselimo se tesnega sodelovanja z ostalimi državami članicami pri razpravi o trenutno
najpomembnejših dosjejih – o NIS 2 direktivi, Skupni kibernetski enoti in drugih.
Ključno je naše delo na Direktivi o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v uniji
(NIS 2 direktiva).
Revizija direktive bo v veliki meri prispevala h krepitvi kibernetske varnosti in kibernetske
odpornosti.
Na področju upravljanja kibernetskih kriz je naša prednostna naloga spodbujati delo na
celovitejšem evropskem okviru za upravljanje kibernetskih kriz.
Tu je naše delo usmerjeno v preučevanje priporočila Komisije o vzpostavitvi Skupne
kibernetske enote, ki je bilo predstavljeno 23. junija. Gre za pomembno pobudo ki je usmerjena
v krepitev izmenjave informacij in izgradnjo skupnega situacijskega zavedanja ter v krepitev
sposobnosti za skupno odzivanje na ravni Unije v primeru velikih kibernetskih napadov in kriz.
V tem trenutku je pomembno predvsem, da zagotovimo ustrezne procese, ki bodo omogočili
pobudi, da doseže celoten potencial. Izgradnja zaupanja in tesno sodelovanje med državami
članicami in EU institucijami je pri tem ključnega pomena.
Prav tako pa pomembno, da povečamo naložbe na področju kibernetske varnosti. V zvezi s tem
je izrednega pomena ustanovitev Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega
strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov. Sedaj
pa bo pomembno, da bo sledila učinkovita izvedba aktivnosti.
Hvala za vašo pozornost.
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