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SANTRAUKA 

 

Sparti informacinių technologijų plėtra ir jos sukelti iššūkiai per pastaruosius kelis 

dešimtmečius nulėmė pokyčius ne tik visuomeniniame gyvenime, bet ir tokių tarptautinių 

organizacijų kaip NATO bei ES architektūroje. Kibernetinės grėsmės yra įvairialypės, apimančios 

tiek karinį, tiek civilinį sektorių, todėl skatina ne tik stiprinti kibernetinės gynybos pajėgumus, bet 

ir vystyti teisinius kibernetinės erdvės reglamentavimo principus. Šie aspektai ne tik paskatino 

NATO ir ES kibernetines grėsmes identifikuoti kaip didelį strateginį iššūkį, bet ir ieškoti efektyvių 

šių grėsmių prevencijos būdų. Tyrime apibrėžiama, kad tyrimo objektas yra NATO ir ES sąveika 

kibernetinės gynybos politikos srityje 2008–2020 m. Šio darbo metu keliami uždaviniai: remiantis 

saugumo bendrijų bruožais suformuoti analizės modelį, kuris leistų įvertinti NATO ir ES sąveikos 

kibernetinėje srityje įtaką šių organizacijų, kaip tvirtai siejamos saugumo bendrijos, formavimuisi; 

palyginti NATO ir ES kibernetinės gynybos politikos kryptis ir prioritetus bei įvertinti šių 

organizacijų gebėjimus ir pajėgumus kibernetinės gynybos srityje; įvertinti politinio ir praktinio 

NATO ir ES bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje aspektus; kritiškai įvertinti šių 

organizacijų ateities bendradarbiavimo galimybes. Tyrimo metu iškelti du ginamieji teiginiai: 

augantis kibernetinių išpuolių mastas ir didėjantis NATO bei ES pažeidžiamumas kibernetinėje 

srityje paskatino šias organizacijas stiprinti bendradarbiavimą suvaldant kibernetinius iššūkius ir 

grėsmes; NATO ir ES bendradarbiavimą kibernetinėje srityje paskatino ne tik bendros grėsmės 

suvokimas, bet ir sutampančios kertinės vertybės, normos ir nuovoka. Darbe naudojama mokslinės 

literatūros ir dokumentų kokybinė turinio analizė bei derinamas kokybinis ekspertų interviu. Šie 

metodai pasirinkti siekiant tinkamo tyrimo temos išnagrinėjimo. Tyrimo metu gauti rezultatai 

atskleidžia, kad naujos kartos kibernetiniai iššūkiai paskatino NATO ir ES formuoti bendrą 

pliuralistinę tvirtai siejamą saugumo bendriją. Tyrimo metu iškelti ginamieji teiginiai yra 

patvirtinami.  

Reikšminiai žodžiai: kibernetinis saugumas, kibernetinė gynyba, kibernetinė erdvė, 

kibernetinė grėsmė, kibernetinės gynybos politika, saugumo bendrija, NATO, ES. 
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SUMMARY 

 

Over the last two decades, fast development of information technologies and the 

challenges it causes have led to changes not only in public life, but also in the architecture of 

international organizations such as NATO and the EU. Cyber threats are multifaceted, 

encompassing both the military and civilian sectors, therefore they encourage not only the 

strengthening of cyber defence capabilities, but also the development of legal principles for the 

regulation of cyberspace. These aspects not only led NATO and the EU to the identification of 

cyber threats as a major strategic challenge, but also to the search for the effective ways to prevent 

these threats. The object of the study is NATO and the EU interaction in the cyber defence policy 

over the period 2008–2020. The tasks of this work are: to form an analysis model based on the 

characteristics of security communities, which would allow to asses the impact of NATO and the 

EU cyber interaction on the formation of these organizations as a tightly coupled security 

community; to compare NATO and the EU cyber defence policies and priorities in the field of 

cyber defence; to assess aspects of political and practical cooperation between NATO and the EU 

in the field of cyber security; to critically assess the potential for future cooperation between these 

organizations. The study raised two defensive statements: the growing scale of cyber attacks and 

the growing vulnerability of NATO and the EU in the cyber field have led these organizations to 

strengthen cooperation in managing cyber challenges and threats; NATO-EU cyber cooperation 

was motivated not only by the perception of a common threat, but also by overlapping core values, 

norms and perceptions. In order to achieve the research goals, the methods of qualitative content 

analysis of scientific literature and documents and the qualitative interview of experts were chosen. 

These methods were chosen in order to properly examine the research topic. The findings of the 

study reveal that a new generation of cyber challenges is motivating NATO and the EU to form a 

common pluralistic tigthly coupled security community. The defensive statements were 

substantiated during the study.  
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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 
 

ASEAN – Pietryčių Azijos valstybių asociacija (angl. Association of Southeast Asian Nations); 

CCDCOE – Kibernetinės gynybos kompetencijos centras (angl. Cooperative Cyber Defence 

Centre of Excellence); 

CERT-EU – ES Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (angl. Computer Emergency Response 

Team); 

CRRT – Kibernetinė greitojo reagavimo komanda (angl. Cyber Rapid Response Team); 

CSIRT – Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (angl. Computer Security Incident Response 

Team); 

ENISA – ES kibernetinio saugumo agentūra (angl. EU Agency for Cybersecurity); 

ES – Europos Sąjunga; 

JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos; 

MISP – Kenkėjiškų programų informacijos dalijimosi platforma (angl. Malware Information 

Sharing Platform); 

NATO – Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija (angl. North Atlantic Treaty Organization); 

NCIA – NATO Ryšių ir informacijos agentūra (angl. NATO Communications and Information 

Agency); 

NCIRC – NATO Reagavimo į kompiuterinius incidentus tyrimo tarnyba (angl. NATO Computer 

Incident Response Capability); 

OSCE – Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (angl. Organization for Security and 

Co-operation in Europe); 

PESCO – Nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (angl. Permanent Structured 

Cooperation); 

RRT – Greitojo reagavimo kibernetinė komanda (angl. Rapid Response Team) 
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ĮVADAS 
 

Temos aktualumas. Sparti informacinių technologijų plėtra ir jos sukelti iššūkiai per 

pastaruosius kelis dešimtmečius nulėmė pokyčius ne tik visuomeniniame gyvenime, bet ir tokių 

tarptautinių organizacijų kaip NATO bei ES architektūroje. Nuo 2009 m. iki 2020 m. interneto 

naudotojų skaičius pasaulyje nuo 1,8 mlrd. išaugo iki beveik 4,8 mlrd. naudotojų ir sudaro net apie 

60 proc. visos žmonių populiacijos (Statista, 2021). Šiuo laikotarpiu išmaniosios technologijos 

buvo integruotos ne tik į visuomeninį gyvenimą, bet ir į strategiškai reikšmingas valstybines sritis, 

o tai, savo ruožtu, paskatino naujo pobūdžio kibernetinių grėsmių atsiradimą. Nors ryšių ir 

informacinės sistemos bei internetas suteikė žmonėms galimybę laisvai bendrauti ir dalintis 

informacija nepaisant valstybinių sienų ir atstumo, kartu susiformavo tinkama terpė įvairaus 

pobūdžio kibernetinių išpuolių, pažeidžiančių kompiuterinių sistemų konfidencialumą, vientisumą 

ir net jų prieinamumą, plėtrai. Ėmė formuotis naujos kibernetinės gynybos, kibernetinio saugumo 

ir net kibernetinio karo sampratos, turinčios esminės įtakos ir NATO bei ES darbotvarkėms. 

Nors netrūksta skirtingų kibernetinio karo apibrėžimo variacijų, G. McGraw’o teigimu, tai 

yra „virtualūs veiksmai, kuriais yra padaromas fizinis poveikis“ (McGraw, 2013, p. 112). Šis karas 

apima platų pagrindinių veikėjų grupių spektrą – nuo pavienių asmenų, siekiančių išnaudoti 

kibernetinę erdvę nusikalstamai veiklai vykdyti, iki priešiškų valstybių, vykdančių kibernetinius 

išpuolius kitų valstybių atžvilgiu. Kaip teigia profesorius L. Telksnys, priešiškos kibernetinės 

operacijos gali ne tik sutrikdyti įstaigų darbą, sugadinti elektros energijos, dujų, vandens tiekimo 

ir gamybinių procesų valdymo sistemas, bet ir, siunčiant melagingas naujienas ar žinias, neigiamai 

paveikti visuomenę (Telksnys, 2019, p. 3). Šie aspektai skatina valstybes ir tarptautines 

organizacijas ne tik atitinkamai šviesti visuomenę ir formuoti gynybinius kibernetinio saugumo 

pajėgumus, bet ir skirti daug dėmesio kibernetinės politikos vystymui. 

Virtuali erdvė sudaro galimybę kibernetines atakas įgyvendinti ne tik iš bet kurio pasaulio 

taško ir bet kuriuo metu, bet ir planuoti tęstines atakas, kurių įtaka gali būti matoma tik po tam 

tikro laiko. Kibernetiniam karui negalioja tradicinio karo principai – kibernetinės atakos rengiamos 

ir taikos metu, jos gali veikti tiesiogiai ir ne, aktyviai ir pasyviai, jos neturi tiksliai apibrėžtos 

teritorijos bei, dažnu atveju, identifikuoto priešo, todėl pateikti konkrečius kibernetinės erdvės 

saugumo principus yra sudėtinga (Nugaraitė, 2013, p. 26). J. Burton’as teigia, kad NATO, kurios 

veikimas yra apibrėžtas geografiškai, o esminė funkcija yra kolektyvinė gynyba ir atgrasymas, 
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grindžiamas turimais Aljanso narių kariniais pajėgumais, neabejotinai susiduria su sunkumais, 

stengdamasi identifikuoti galimus reagavimo į neapibrėžtas kibernetines grėsmes būdus (Burton, 

2015, p. 10). Pabrėžtina tai, kad kibernetinės grėsmės tapo dideliu strateginiu iššūkiu ne tik NATO, 

bet ir ES – šios grėsmės yra įvairialypės, apimančios tiek karinį, tiek civilinį sektorių, todėl skatina 

ne tik stiprinti kibernetinės gynybos pajėgumus, bet ir vystyti teisinius kibernetinės erdvės 

reglamentavimo principus. 

Tiek NATO, tiek ES virtualioje erdvėje yra vienijamos bendrų interesų ne tik dėl to, kad 

dauguma valstybių narių priklauso tiek vienai, tiek kitai organizacijai, bet ir dėl to, kad abi 

tarptautinės organizacijos savo kibernetinio saugumo politikoje akcentuoja daugiašalio 

bendradarbiavimo svarbą. Didelę įtaką turi tai, kad NATO ir ES jungia didžiąją dalį Vakarų 

valstybių, turinčių plačiai išvystytas ryšių infrastruktūras ir formuojančių stabilius ekonominės 

veiklos centrus, todėl kasmet jos patiria didelį kibernetinių išpuolių srautą. Kibernetinio saugumo 

įmonės „Gatefy“ duomenimis, 2020 m. net 3 euroatlantinės erdvės šalys (Vokietija, JAV ir 

Prancūzija) pateko į daugiausiai įvairaus pobūdžio kibernetiniais išpuoliais puolamų valstybių 

penketuką, todėl darytina išvada, kad kibernetinės grėsmės tapo nauju euroatlantinės 

bendruomenės iššūkiu, paskatinusiu pakeisti strateginį mąstymą, kuriuo buvo grindžiama tiek 

NATO, tiek ES veikla (Gatefy, 2021; Burton, 2015, p. 5–6).  

Individualios NATO ir ES kibernetinio saugumo iniciatyvos tapo ryškesnės po 2007 m.  

įvykdyto didelio masto kibernetinio išpuolio prieš Estijos Respubliką: 2008 m. buvo patvirtinta 

pirmoji NATO kibernetinės gynybos politika; tais pačiais 2008 m. ES kibernetinę gynybą išskyrė 

kaip vieną esminių grėsmių organizacijos saugumui, o 2013 m. buvo paskelbta ES kibernetinio 

saugumo strategija (Lete & Pernik, 2017, p. 6; Europos Komisija, 2013). Nuo 2014 m. prasidėjusio 

karo Ukrainoje, pasižyminčio ir kibernetinio karo apraiškomis, pastebimas aktyvesnis praktinis 

NATO ir ES bendradarbiavimas šioje srityje: 2016 m. vasario mėn. buvo pasirašytas NATO 

reagavimo į kompiuterinius incidentus tyrimo tarnybos (angl. NATO Computer Incident Response 

Capability, toliau – NCIRC) ir ES Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos (angl. Computer 

Emergency Response Team, toliau – CERT-EU) techninis susitarimas; 2016 m. liepos mėn. 

pasirodė pirmasis bendras NATO ir ES pareiškimas dėl bendradarbiavimo, kuriame kibernetinis 

saugumas buvo identifikuojamas kaip vienas esminių bendrystės aspektų; 2018 m. liepos mėn. 

pasirodė antrasis bendras organizacijų pareiškimas, kuriame kibernetinis saugumas buvo 
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įvardijamas antruoju organizacijų bendradarbiavimo prioritetu (NATO, 2016; Joint Declaration, 

2016; Joint Declaration, 2018).  

Tyrimo  mokslinė problema yra ta, kad, nors įprastai NATO ir ES yra traktuojamos kaip 

atskiros pliuralistinės saugumo bendrijos, glaudus šių organizacijų bendradarbiavimas 

kibernetinio saugumo srityje ir siekiamybė papildyti tarpusavio pastangas leidžia identifikuoti ne 

tik bendros pliuralistinės, bet ir tvirtai siejamos saugumo bendrijos bruožus (Molder, 2006, p. 7). 

Nors NATO ir ES yra skirtingų tipų tarptautinės organizacijos, turinčios savitus tikslus ir 

prioritetus, naujo pobūdžio kibernetiniai iššūkiai ir grėsmės paskatino aktyvų šių organizacijų 

bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje. Pabrėžtina tai, kad įprastai NATO ir ES 

bendradarbiavimas kibernetinio saugumo srityje nėra nagrinėjamas vertybiniais elementais ir 

apsiriboja praktiniais organizacijų sąveikos aspektais didžiausią dėmesį skiriant atskiriems 

organizacijų gebėjimams, pajėgumams ir iniciatyvoms.  

Šio magistro darbo tyrimo objektas yra NATO ir ES sąveika kibernetinės gynybos 

politikos srityje 2008–2020 m. Dviejų tarptautinių organizacijų santykiai šioje srityje yra 

analizuojami vertinant politinius ir praktinius tarpusavio sąveikos faktorius. Tyrimo laikotarpis yra 

padalintas į du etapus: sąveika politinėje srityje apima analizuojamų organizacijų kibernetinės 

politikos formavimosi laikotarpį nuo 2008 m. iki 2020 m.; praktinė organizacijų sąveika apima 

laikotarpį nuo 2016 m. iki 2020 m. Politinės srities laikotarpis pasirinktas atsižvelgiant į tai, kad 

tiek NATO, tiek ES kibernetinio saugumo iniciatyvas paskatino 2007 m. balandžio mėn. įvykdytas 

didelio masto kibernetinis išpuolis prieš Estijos Respubliką. Praktinės sąveikos laikotarpis 

pasirinktas remiantis tuo, kad 2016 m. ir 2018 m. bendri NATO ir ES pareiškimai dėl 

bendradarbiavimo, kuriuose vienu esminių organizacijų bendradarbiavimo prioritetų buvo 

numatytas kibernetinis saugumas, paskatino praktinį NATO ir ES bendradarbiavimą, kuris yra 

įgyvendinamas remiantis bendru pasiūlymų rinkiniu, įtraukiančiu 74 konkrečius veiksmus 7 

srityse. 

Tyrimo tikslas  – įvertinti NATO ir ES sąveikos kibernetinėje srityje aspektus ir jų įtaką 

šių organizacijų, kaip tvirtai siejamos saugumo bendrijos, formavimuisi. 

Atsakant į formuluojamą tikslą, keliami šie magistro darbo uždaviniai: 

1. Remiantis saugumo bendrijų bruožais suformuoti analizės modelį, kuris leistų įvertinti 

NATO ir ES sąveikos kibernetinėje srityje įtaką šių organizacijų, kaip tvirtai siejamos 

saugumo bendrijos, formavimuisi. 
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2. Palyginti NATO ir ES kibernetinės gynybos politikos kryptis ir prioritetus bei įvertinti 

šių organizacijų gebėjimus ir pajėgumus kibernetinės gynybos srityje. 

3. Įvertinti politinio NATO ir ES bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje raidą ir 

įvertinti jos aspektus remiantis saugumo bendrijų teorija. 

4. Išanalizuoti praktinius NATO ir ES bendradarbiavimo kibernetinėje srityje aspektus ir 

kritiškai įvertinti ateities bendradarbiavimo galimybes. 

Darbe siekiama patvirtinti arba paneigti šiuos ginamuosius teiginius: 

Ginamasis teiginys Nr. 1: Augantis kibernetinių išpuolių mastas ir didėjantis NATO bei 

ES pažeidžiamumas kibernetinėje srityje paskatino šias organizacijas stiprinti bendradarbiavimą 

suvaldant kibernetinius iššūkius ir grėsmes. 

Ginamasis teiginys Nr. 2: NATO ir ES bendradarbiavimą kibernetinėje srityje paskatino 

ne tik bendros grėsmės suvokimas, bet ir sutampančios kertinės vertybės, normos ir nuovoka. 

Darbe naudojama socialinio konstruktyvizmo saugumo bendrijų teorija. Nors pagrindinius 

saugumo bendrijos koncepcijos bruožus yra suformavęs šios teorijos pradininkas K. Deutsch’as, 

šią teoriją išplėtojo E. Adler’is ir M. Barnett’as. Profesoriai ne tik tiksliai identifikavo K. 

Deutsch’o pasiūlytų pliuralistinių saugumo bendrijų bruožus, bet ir išskyrė silpnai ir tvirtai siejamų 

pliuralistinių saugumo bendrijų sąvokas. 

Metodologija. Darbe naudojama mokslinės literatūros, atskirų ir bendrų NATO bei ES 

kibernetinės gynybos politiką formuojančių dokumentų kokybinė turinio analizė. Ši analizė leidžia 

ne tik įvertinti esminius šių organizacijų kibernetinės gynybos politikos principus ir prioritetus, 

bet ir iliustruoja, kaip atskiruose dokumentuose šios organizacijos identifikuoja viena kitą bei kaip 

jų tarpusavio sąveika yra apibūdinama bendro pobūdžio dokumentuose. Atskirų NATO ir ES 

kibernetinės gynybos politiką formuojančių dokumentų kokybinė turinio analizė atliekama 

remiantis raktiniais žodžiais „euroatlantinis“, „transatlantinis“, atitinkamai „NATO“ ir „ES“ bei 

šių žodžių sąsajomis su bendradarbiavimo kibernetinio saugumo ir gynybos srityje principais bei 

vertybiniais elementais, akcentuojamais saugumo bendrijų teorijoje. Bendrų NATO ir ES 

dokumentų kokybinė turinio analizė atliekama remiantis raktiniais žodžiais „partnerystė“, 

„bendradarbiavimas“, „saugumas“, „gynyba“, „NATO“ ir „ES“. Išskirti faktoriai leidžia įvertinti, 

ar kibernetinio saugumo srityje NATO ir ES bendradarbiavimas yra susijęs su saugumo bendrijų 

teorijoje išskirtais pliuralistinės tvirtai siejamos saugumo bendrijos bruožais. Darbe taip pat 

derinamas kokybinis interviu su ekspertais, kuriame jie išreiškia savo vertinimus darbe išskirtų 
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NATO ir ES sąveikos sričių atžvilgiu. Tyrime buvo pakviesti dalyvauti 8 ekspertai iš Lietuvos ir 

užsienio institucijų, kurių pareigos tiesiogiai susijusios su kibernetinės politikos vystymu ir 

įgyvendinimu. Laikantis konfidencialumo, tyrime dalyvaujantys asmenys pristatomi priskiriant 

jiems kodus – Ekspertas Nr. 1, Ekspertas Nr. 2. ir t.t. Tyrimas buvo atliktas laikantis pagrindinių 

etikos principų: savanoriškumo, privatumo, anonimiškumo ir konfidencialumo. Į ekspertus buvo 

kreiptasi nurodant, kad tyrimas atliekamas siekiant įvertinti magistro baigiamajame darbe išskirtus 

NATO ir ES bendradarbiavimo kibernetinės gynybos politikos srityje aspektus. 

Darbo ribos. Darbe nėra tiriamas atskirų NATO ir ES valstybių kibernetinės gynybos 

politikos formavimasis ir jo įtaka šių organizacijų sąveikai kibernetinio saugumo ir gynybos 

srityje. Darbe aptariami esminiai individualūs NATO ir ES kibernetinio saugumo principai ir 

pajėgumai bei jų sąsajos su saugumo bendrijų teorijoje išskirtais bruožais, tačiau nėra siekiama 

įrodyti ar paneigti atskirų NATO bei ES saugumo bendrijų egzistavimą. Dalis dokumentų, 

susijusių su NATO ir ES kibernetinės gynybos politikos formavimu, yra įslaptinti, todėl darbe 

atlikta dokumentų turinio analizė buvo apribota.  

Literat ūros apžvalga. Teorinė šio darbo dalis yra paremta saugumo bendrijų teoriją 

apibrėžiančiomis monografijomis: 1957 m. K. Deutsch’o monografija „Political Community and 

the North American Area“, kurioje profesorius pristatė esminius saugumo bendrijos aspektus ir 

savybes, išskyrė amalgamuotos ir pliuralistines saugumo bendrijas, pateikė esminius jų bruožus 

bei praktinius šių bendrijų egzistavimo pavyzdžius; 1998 m. E. Adler’io ir M. Barnett’o  

monografija „Security Communities“, kurioje profesoriai išplėtojo K. Deutsch’o pasiūlytą 

saugumo bendrijų koncepciją pritaikydami ją tuometinėms tarptautinių santykių aktualijoms 

(Deutsch, 1957; Adler & Barnett, 1998). Profesoriai ne tik išskyrė pliuralistinių saugumo bendrijų 

raidos etapus, bet ir pateikė pliuralistinių silpnai ir tvirtai siejamų saugumo bendrijų konceptą.  

Plėtojant empirinę šio darbo dalį buvo remtasi kibernetinės gynybos politiką 

analizuojančiais moksliniais ir analitiniais straipsniais, oficialiais šią politiką formuojančiais 

atskirais ir bendrais NATO ir ES dokumentais bei oficialiose šių organizacijų internetinėse 

svetainėse publikuojamais įrašais.  

Darbe remiamasi profesorės P. Pernik straipsnyje „Improving Cyber Security: NATO and 

the EU“ atlikta analize, autorės identifikuotais esminiais NATO ir ES kibernetinio saugumo 

prioritetais, išskirtais šios srities vystymosi etapais bei šių tarptautinių organizacijų galimybių ir 

gebėjimų vystant kibernetinio saugumo sritį palyginimu. Autorės teigimu, nors abi organizacijas 
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vienija bendri kibernetinio saugumo tikslai ir principai, galima identifikuoti ryškius NATO ir ES 

skirtumus. Pasak P. Pernik, NATO yra linkusi kibernetinę erdvę militarizuoti, o ES rodo jai įprastą 

polinkį į minkštosios galios elementus ir gilinasi į elektroninės erdvės teisės ir diplomatijos 

aspektus (Pernik, 2014).  

Darbe taip pat remiamasi B. Lete ir P. Pernik straipsniu „EU – NATO Cybersecurity and 

Defense Cooperation: From Common Threats to Common Solutions“. Šiame straipsnyje autoriai 

identifikuoja esminius NATO ir ES bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje aspektus. Jų 

teigimu, naujų elektroninės erdvės iššūkių eroje NATO ir ES ėmė identifikuoti viena kitą kaip 

papildančią partnerę ir ieškoti galimų bendradarbiavimo būdų šioje srityje. Pabrėžiama, kad didelę 

įtaką aktyviai NATO ir ES sąveikai kibernetinio saugumo srityje padarė 2014 m. prasidėjęs 

hibridinis karas Ukrainoje (Lete & Pernik, 2017).  

Lietuvoje ši tema tirta D. Štitilio, P. Pakutinsko ir I. Malinauskaitės straipsnyje „EU and 

NATO cybersecurity strategies and national cyber security strategies: a comparative analysis“. 

Šiame straipsnyje yra išskiriami esminiai NATO ir ES strateginių nuostatų ir kibernetinio saugumo 

principų skirtumai, tačiau pabrėžiama, kad šie skirtumai leidžia papildyti NATO ir ES tarpusavio 

pastangas siekiant vystyti kibernetinį saugumą. Autoriai teigia, kad, siekiant kibernetinio 

atsparumo, svarbus karinių bei civilinių išteklių, kuriuos atstovauja analizuojamos organizacijos, 

apjungimas, didinantis efektyvios kibernetinės gynybos galimybes (Štitilis ir kt., 2016, p. 1155). 

Darbo struktūra. Darbą sudaro keturios dalys: įvadas, teorinė dalis, dvi empirinės dalys 

ir išvados bei literatūros sąrašas. Įvadinėje darbo dalyje apžvelgiamas temos aktualumas, 

iškeliamas darbo tikslas ir uždaviniai, aptariama darbo problema, pristatomi ginamieji teiginiai ir 

metodologija bei apibrėžiamos darbo ribos. Pirmojoje empirinėje darbo dalyje pristatoma 

saugumo bendrijų teorija, identifikuojama saugumo bendrijų klasifikacija ir esminiai šios 

klasifikacijos aspektai, aptariamas šios teorijos identifikavimas tarptautinių organizacijų 

kontekste. Antroje dalyje pristatomi NATO ir ES gebėjimai ir pajėgumai kibernetinio saugumo 

srityje bei aptariama, kaip šios organizacijos identifikuoja viena kitą kibernetinės gynybos politiką 

formuojančiuose dokumentuose. Trečioje darbo dalyje yra aptariamas NATO ir ES 

bendradarbiavimas kibernetinio saugumo srityje, kurį išanalizuoti leidžia politiniai ir praktiniai 

sąveikos aspektai. Šioje dalyje yra aptariamos NATO ir ES bendradarbiavimo kibernetinio 

saugumo srityje raidos perspektyvos bei siekiama įvertinti, ar ši organizacijų sąveika gali būti 



15 
 

tapatinama su pliuralistine tvirtai siejama saugumo bendrija. Darbo pabaigoje yra teikiamos tyrimo 

rezultatus apibendrinančios išvados ir literatūros sąrašas. 
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1. SAUGUMO BENDRIJŲ TEORIJA 
 

Nors saugumo bendrijos sąvoką 1952 m. pasiūlė profesorius R. van Wagenen’as, šią 

sąvoką 1957 m. išplėtojo čekų politologas K. Deutsch’as, kuris yra laikomas socialinio 

konstruktyvizmo tarptautiniuose santykiuose bei saugumo bendrijų teorijos pradininku. Esminė 

profesoriaus išplėtotos saugumo bendrijų teorijos idėja buvo paremta principu, kad valstybės yra 

linkusios formuoti bendrijas ne tik dėl materialinių paskatų, bet ir dėl to, kad jas vienija bendros 

pamatinės vertybės ir identitetas. Nors Šaltojo karo metais dominavusi (neo)realizmo teorinė 

paradigma paskatino gana kritišką požiūrį į saugumo bendrijų konceptą, Šaltajam karui pasibaigus 

profesoriai E. Adler’is ir M. Barnett’as ne tik susidomėjo K. Deutsch’o suformuota samprata, bet 

ir išplėtojo šią teoriją pritaikydami ją tuometiniams tarptautinių santykių tyrimams. Siekiant 

įvertinti NATO ir ES sąveiką kibernetinio saugumo srityje šiame darbe šių organizacijų 

bendradarbiavimo aspektai bus vertinami remiantis E. Adler’io ir M. Barnett’o išskirtais 

pliuralistinių saugumo bendrijų bruožais, kurie leis įvertinti, ar šių organizacijų bendradarbiavimas 

vystant kibernetinį saugumą atitinka tvirtai siejamos saugumo bendrijos bruožus bei kaip šios 

savybės veikia šių tarptautinių organizacijų kibernetinės politikos plėtrą ir bendradarbiavimą. 

 

1.1. SAUGUMO BENDRIJOS APIBRĖŽIMAS IR IDENTIFIKAVIMO 
FAKTORIAI 

 

1957 m. išleistoje monografijoje „Political Community and the North American Area“ K. 

Deutsch’as saugumo bendriją apibūdino kaip „tarpusavyje integruotų žmonių grupę“  (Deutsch, 

1957, p. 5). Šioje žmonių grupėje integracija yra pasiekusi tokį lygmenį, kuriame susiformuoja 

įsitikinimas, kad jie nekovos vienas prieš kitą fiziškai ir savo nesutarimus išspręs taikiais būdais. 

Esminė profesoriaus mintis buvo ta, kad žmonių grupės gali formuoti saugumo bendrijas ne tik 

siekdamos materialinės naudos, bet ir atsižvelgdamos į jas vienijantį identitetą bei tarpusavio 

pasitikėjimą. Jis pabrėžė, kad saugumo bendrijoje vyrauja „taikių permainų lūkestis“, kuris reiškia 

socialinių problemų sprendimą taikant institucionalizuotas procedūras ir vengiant karinės jėgos 

panaudojimo (Deutsch, 1957, p. 5). Tai reiškia, kad saugumo bendrijoje vyrauja ne tik nustatyta 

tvarka, bet ir stabili taika, o pasaulinė integracija į saugumo bendriją reikštų karo ir jo apraiškų 

eliminavimą (Ulosay, 2004, p. 3; Deutsch, 1957, p. 5). 
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K. Deutsch’as išskyrė du saugumo bendrijų tipus – amalgamuotas ir pliuralistines. 

Amalgamuota saugumo bendrija yra ta, kuri buvo suformuota keliems nepriklausomiems 

vienetams susijungus į vieną darinį, turintį bendro pobūdžio valdžią po amalgamacijos (Deutsch, 

1957, p. 6). Amalgamuotą saugumo bendriją profesorius iliustravo JAV pavyzdžiu, kuomet, 

oficialiai susijungus keliems nepriklausomiems vienetams, yra suformuojama didelė valstybė, 

turinti bendrą sprendimų priėmimo centrą. Apibūdindamas amalgamuotą saugumo bendriją K. 

Deutsch’as pabrėžė, kad amalgamacijos procesas yra neatsiejamas nuo tarpusavio integracijos 

(Deutsch, 1957, p. 6). Pliuralistinę saugumo bendriją, priešingai nei amalgamuotą, sudaro 

formaliai nepriklausomos valstybės, turinčios atskirus sprendimų priėmimo centrus. Pliuralistinę 

saugumo bendriją profesorius iliustravo JAV ir Kanados tarpusavio santykių pavyzdžiu. Šio tipo 

bendrijų apibrėžime yra išskirta komunikacijos, kaip bendro identiteto faktoriaus, svarba. 

Profesoriaus teigimu, per skirtingas komunikacines formas – prekybą, migraciją, turizmą, 

edukacinius ar kultūrinius mainus, tarp individų užsimezga tarpusavio ryšys, lojalumas ir 

bendrumo jausmas (Adler & Barnett, 1998, p. 7). 

K. Deutsch’o pateikta analizės perspektyva iš esmės oponavo Šaltojo karo metais 

dominavusioms realizmo idėjoms, kurios teigė, kad valstybės yra nuolatinėje tarpusavio kovos 

būsenoje, o pagrindinis jų tikslas yra jų pačių išgyvenimas, kurio jos siekia nuolat didindamos savo 

galią (Jackson ir kt., 2019, p. 70). Saugumo bendrijų samprata, pabrėžusi tarpusavio pasitikėjimo 

faktorių, oponavo vienam pagrindinių (neo)realizmo ir pozityvizmo principų, teigiančių, kad visos 

valstybės nuolat siekia savo nacionalinių interesų, todėl pasitikėjimas tarp jų nėra įmanomas 

(Jackson ir kt., 2019, p. 71). Profesorius H. Ulosay pastebi, kad, nepaisant galimos teorinės ir 

praktinės svarbos, (neo)realizmo idėjos bei jas atspindintis Šaltojo karo laikotarpis paskatino gana 

skeptišką požiūrį į K. Deutsch’o pasiūlytą sampratą (Ulosay, 2004, p. 3). Tik pasibaigus Šaltajam 

karui, kai politikos formuotojai ėmė ieškoti taikesnės ir stabilesnės tarptautinės tvarkos formavimo 

būdų, saugumo bendrijų teorinis konceptas buvo atrastas iš naujo. Ilgamečio karo pabaigoje 

tarptautinių santykių disciplina susidūrė su naujų idėjų ir naujų požiūrių į tarptautinius santykius 

poreikiu. Šiame kontekste K. Deutsch’o pasiūlyta samprata, orientuota į identiteto, vertybių ir 

globalaus socialinio pagrindo aspektus, buvo labai tinkama ir savalaikė, todėl buvo ne tik iš naujo 

atrasta, bet ir išplėtota naujoje tarptautinių santykių realybėje. 

Pasibaigus Šaltajam karui, profesoriai E. Adler’is ir M. Barnett’as ne tik susidomėjo K. 

Deutsch’o pasiūlyta samprata, bet ir nusprendė įrodyti teorinį ir empirinį jos „gyvybingumą“ 
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(Adler & Barnett, 1998, p. 5). 1998 m. išleistoje monografijoje „Security Communities“ 

profesoriai išplėtojo saugumo bendrijų sampratą įtraukdami naujų teorinių įžvalgų, atitikusių 

tuometines tarptautinės politikos aktualijas. Jie ypač akcentavo pliuralistinių saugumo bendrijų 

reikšmę ir teigė, kad būtent šio tipo bendrijos labiausiai atspindi po Šaltojo karo pakitusią 

tarptautinę aplinką. Nors K. Deutsch’as teigė, kad geografinis artumas skatina bendrų interesų 

formavimąsi, todėl saugumo bendrijas galima apibrėžti remiantis geografiniais kriterijais, E. 

Adler’io ir M. Barnett’o teigimu, individai gali formuoti bendrijas nebūtinai remdamiesi erdvės 

kriterijais. Profesoriai pateikia JAV ir Izraelio bei Australijos ir Vakarų bendruomenės santykių 

pavyzdžius ir teigia, kad saugumo bendrijas formuoja ne geografinė padėtis, o bendra veikėjų 

tapatybė ir sutampančios vertybės, leidžiančios kurti ilgalaikę tarpusavio sąveiką (Adler & Barnett, 

1998, p. 33).  

Profesorių apibrėžta pliuralistinė saugumo bendrija yra identifikuojama kaip suverenių 

valstybių, pripažįstančių karo destruktyvumą ir puoselėjančių tas pačias politines, ekonomines, 

socialines ir moralines vertybes, paremtas demokratijos ir teisinės valstybės principais, sąjunga, 

kurios tikslas yra užtikrinti kolektyvinį saugumą, remiantis bendros tapatybės aspektu (Ulosay, 

2004, p. 4–5). Jų teigimu, saugumo bendrija turi atitikti esminius kriterijus: bendrijos nariai turi 

būti siejami bendro identiteto, vertybių ir žodyno, kurie skatina bendrą tam tikrų normų ir reikšmių, 

palengvinančių tarpusavio komunikaciją, suvokimą; bendrijoje sąveika turi vykti ne tik tarp 

valstybių valdžios atstovų, bet ir tarp kitų visuomenės sluoksnių skirtingose sferose; bendrijos 

narius turi vienyti abipusis susidomėjimas (kylantis iš žinių apie tuos, su kuriais bendraujama), 

pasitikėjimas, atsakomybės ir įsipareigojimo jausmas, skatinantis ilgalaikę tarpusavio sąveiką ir 

net altruizmą (Adler & Barnett, 1998, p. 31). Pabrėžiama tai, kad bendrijai, kaip ir kito pobūdžio 

valstybių sąjungai, yra būdingas interesais pagrįstas elgesys, kuris gali paskatinti konkurenciją ar 

net konfliktus. Tai reiškia, kad saugumo bendrijai yra būdingi valstybių tarpusavio ginčai, tačiau 

jie yra išsprendžiami sistemingai ir taikiai (Adler & Barnett, 1998, p. 32; Pouliot, 2007, p. 607). 

E. Adler’is ir M. Barnett’as teigė, kad saugumo bendrijos yra socialiai konstruojamos, todėl 

turi savo istoriją, kuri atspindi tam tikrą evoliucinį modelį (Adler & Barnett, 1998, p. 49). 

Analizuodami pliuralistines saugumo bendrijas, profesoriai išskyrė tris šios saugumo bendrijos 

raidos etapus: formavimosi, dominavimo ir brandos. Formavimosi laikotarpis pasižymi bendros 

grėsmės suvokimu ir siekiu koordinuoti saugumo klausimus. Šiame etape valstybių tikslas nėra 

orientuotas į saugumo bendrijos formavimą, tačiau yra suvokiama, kad kolektyviniai veiksmai 
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turėtų didesnį teigiamą poveikį nei individualus atsakas (Adler & Barnett, 1998, p. 50). 

Dominavimo etapas pasižymi augančiu abipusio pasitikėjimo lygiu ir kolektyvinės tapatybės 

formavimusi, kuris pradeda skatinti „taikių permainų lūkesčius“ (Adler & Barnett, 1998, p. 53). 

Šiame etape yra kuriamos tarpvalstybinės institucijos ir kitos organizacinės formos, 

atstovaujančios saugumo bendrijos narių interesus. Brandos etapą pasiekusioms pliuralistinėms 

saugumo bendrijoms būdingi sekantys aspektai: daugiašališkumas sprendimų priėmimo 

procesuose; laisvas gyventojų judėjimas tarp bendrijos narių; karinio planavimo pokyčiai, kuomet 

kiti bendrijos nariai nėra laikomi grėsme nacionaliniam saugumui; bendros grėsmės suvokimas; 

bendros normos, kalba ir nuovoka (Adler & Barnett, 1998, p. 55–56). Brandos etape saugumo 

bendrijos narės viena kitą suvokia kaip sąjungininkes. Šiuo atveju yra suformuojamas tvirtas 

bendradarbiavimo ryšys ne tik karinėje, bet ir socialinėje srityse, todėl rizika, kad sąjungininkė 

ims elgtis priešingai, yra laikoma minimalia. 

Brandos etapą pasiekusias pliuralistines saugumo bendrijas profesoriai išskyrė į du tipus: 

tvirtai ir silpnai siejamas. Pasak autorių, silpnai siejama saugumo bendrija yra „transnacionalinis 

regionas, sudarytas iš suverenių valstybių, kurių gyventojai gali pagrįstai tikėtis taikių permainų“ 

(Adler & Barnett, 1998, p. 30). Profesoriai patikslino K. Deutsch’o pasiūlytos „taikių permainų“ 

sąvokos reikšmę ir teigė, kad ji įtraukia ne tik taikių lūkesčių praktiką, bet ir faktą, kad bendrijos 

nariai nesiruošia smurtiniams veiksmams (Tusicisny, 2007, p. 427). Dėl bendro identiteto ir 

sutampančių kertinių vertybių silpnai siejamų saugumo bendrijų narės nesitiki viena iš kitos 

karinės agresijos, o tarpusavio santykiuose palaiko santūrumą. Tvirtai siejamos saugumo bendrijos 

vadovaujasi griežtesniais reikalavimais: jų viduje yra nustatomos „tarpusavio pagalbos“ taisyklės, 

formuojančios kolektyvinės sistemos susitarimus, kuriais bendrijos nariai turi vadovautis; šiose 

bendrijose valstybių narių suverenumas yra mažesnis, nes yra kuriamas supranacionalinių, 

transnacionalinių ir nacionalinių institucijų tinklas, formuojantis kolektyvinio saugumo sistemą 

(Adler & Barnett, 1998, p. 30). Profesoriai teigia, kad tvirtai siejamoms saugumo bendrijoms yra 

būdingas korporatyvinis identitetas, kuomet žmonės save tapatina ne su atskira valstybe ar tauta, 

bet su pačios bendrijos identitetu ir normomis (Adler & Barnett, 1998, p. 48).  
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1 pav. Teorinis tyrimo modelis. Pagal Emanuel Adler ir Michael Barnett monografiją „Security Communities“. 

Sudaryta autorės. 

 

E. Adler’io ir M. Barnett’o išskirti saugumo bendrijų aspektai leidžia ne tik tiksliai 

identifikuoti pliuralistinių tvirtai ir silpnai siejamų saugumo bendrijų bruožus, bet ir formuoti 

teorinį modelį, atspindintį šio tipo saugumo bendrijų raidos pokyčius (žr. 1 pav.). Suformuotas 

teorinis modelis iliustruoja, kad esminiai bruožai, atskiriantys tvirtai ir silpnai siejamas 

pliuralistines saugumo bendrijas, yra korporatyvinis identitetas, reiškiantis savęs tapatinimą su 

pačios bendrijos identitetu ir normomis, bei kolektyvinio saugumo susitarimai, kuomet, 

atsižvelgdami į vyraujančias grėsmes, bendrijos nariai formuoja jungtines pastangas ir pajėgumus, 

skirtus šių grėsmių suvaldymui. Šie saugumo bendrijos bruožai atspindi aukščiausią saugumo 

bendrijos evoliucijos lygį. Pažymėtina tai, kad, siekdama pliuralistinės tvirtai siejamos saugumo 

bendrijos statuso, valstybių grupė, visų pirma, turi atspindėti silpnai siejamos saugumo bendrijos 

bruožus. Kitaip tariant, kolektyvinio saugumo susitarimas tam tikroje bendruomenėje savaime 

nereiškia tvirtai siejamos saugumo bendrijos egzistavimo. Šis susitarimas turi būti paremtas ne tik 
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bendros grėsmės suvokimo, bet ir bendrų vertybių, normų ir reikšmių, abipusio susidomėjimo ir 

pasitikėjimo principais, kurie vyrauja ne tik tarp valdžios institucijų, bet ir kitų visuomenės 

sluoksnių. 

Nors saugumo bendrija, vertinant esminius jos bruožus, pagrįstus pasitikėjimo ir bendros 

tapatybės faktoriais, yra ilgalaikis darinys, pastebima, kad tam tikri aspektai gali sukelti saugumo 

bendrijos iširimą. Iširimą gali lemti ne tik išoriniai, bet ir vidiniai veiksniai, iš kurių esminis – 

tarpusavio pasitikėjimo praradimas saugumo bendrijos viduje (Bulling, 2016, p. 91–92). 

Destabilizuoti saugumo bendriją gali socialiniai procesai, kuomet į bendriją yra priimami nauji 

nariai, susiduriantys su skirtingo pobūdžio saugumo problemomis. Naujo nario priėmimas 

saugumo bendrijai reiškia ne tik naują patirtį, bet ir normų bei idėjų, susijusių su bendradarbiavimu 

tarptautiniame kontekste, pokyčius, kurie gali netenkinti saugumo bendrijos narių (Bulling, 2016, 

p. 92).  

Didelę įtaką saugumo bendrijai turi ir globalizacijos procesai, kurie gali lemti ne tik 

socialinius, bet ir ekonominius pokyčius bendrijos valstybėse, o tai, savo ruožtu, skatina ne tik 

valstybių augimo disbalansą, bet ir augančią konkurenciją bei nepasitikėjimą tarp saugumo 

bendrijos narių (Bulling, 2016, p. 92). Šie aspektai patvirtina, kad, nepaisant bendros tapatybės ir 

pasitikėjimo faktorių, esminis saugumo bendrijos narių tikslas yra orientuotas į valstybės interesų 

tenkinimą, todėl pasikeitusios sąlygos bendrijos viduje gali išprovokuoti iširimo procesą. 

Pabrėžtina tai, kad esminis saugumo bendrijos bruožas yra ne bekonfliktė būtis, o taikių permainų 

praktika, kuomet atsiranda įsitikinimas, kad bendrijos nariai iškilusius konfliktus išspręs taikiais 

būdais. 

1.2. SAUGUMO BENDRIJOS SOCIALINIO KONSTRUKTYVIZMO 
PERSPEKTYVOJE 

 

H. Ulosay pastebi, kad konstruktyvizmas, tiriantis tarptautinių reikšmių, normų, taisyklių 

ir sistemų formavimasį bei teigiantis, kad socialinis pasaulis yra konstruojamas pačių veikėjų, 

neretai yra vertinamas kaip teorinė improvizacija, lyginant su tradicinėmis tarptautinių santykių 

disciplinomis (Ulosay, 2003, p. 10). Didelę įtaką tokiam vertinimui turi konstruktyvizmo 

daugialypiškumas ir neapibrėžtumas, leidžiantys šią teoriją traktuoti per skirtingas vertinimo ir 

suvokimo prizmes. Profesoriai D. Jakniūnaitė ir E. Nekrašas pritaria ir teigia, kad 

konstruktyvizmas negali būti lyginamas su tradicinėmis tarptautinių santykių ar užsienio politikos 
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analizės teorijomis, nes pats savaime jis nepateikia jokių substantyvių teiginių apie pasaulio 

politiką (Jakniūnaitė & Nekrašas, 2010, p. 33).  

Pamatinis konstruktyvizmo teiginys yra tas, kad tarptautinė politika yra intersubjektyvi, 

formuojama veikėjų veiksmų ir tapatybių, kurias veikia vyraujančios normos, idėjos, sąveikos ir 

struktūros (Jakniūnaitė, 2007, p. 43). Nors konstruktyvistai didelę reikšmę suteikia žmogui, 

esminis jų teiginys yra tas, kad tarptautiniai santykiai turėtų būti analizuojami ir suvokiami kaip 

dinamiška sąveika, pagrįsta socialiniais santykiais (Bulling, 2016, p. 85). Kitaip tariant, viskas, 

kas susiję su socialiniu pasauliu, į kurio sąvoką įtraukiama ir tarptautinė aplinka, nėra nekintanti 

objektyvi duotybė – tai žmonių suformuotas konstruktas. Profesorės D. Jakniūnaitės teigimu, 

socialinis pasaulis yra „bendras žmonių sąmonės pasaulis“, suformuotas bendrų minčių, kalbos, 

nuostatų, idėjų ir nuovokos apie vienas kitą bei aplinką (Jakniūnaitė, 2007, p. 43). 

Konstruktyvizmas nesivadovauja griežtai apibrėžtais teiginiais ir sąvokomis, todėl leidžia 

mokslininkams ne tik rinktis savitus analizės būdus ir tyrimų kryptis, bet ir, vadovaujantis 

supratimu, kad pasaulis yra socialinis konstruktas, tikėti, kad nėra nieko neįmanomo. 

Profesorius S. Koschut’as teigia, kad saugumo bendrijų samprata tapo savaime eklektiška, 

tačiau, oponuodama vyraujančiai anarchijos logikai, ji atspindėjo pakankamai nedidelę 

tarptautinių santykių nišą (Koschut, 2014, p. 1). Pažymėtina tai, kad anarchijos logika neatmeta 

valstybių bendradarbiavimo galimybės, tačiau teigia, kad šis bendradarbiavimas gali būti 

skatinamas tik asmeninės naudos siekiamybe, stengiantis įgauti pranašumą prieš konkurentus, 

todėl taikių permainų perspektyva, kurią akcentavo saugumo bendrijų teorijos formuotojai, 

savaime tapo diskredituojama sąvoka. K. Deutsch’o pasiūlytas saugumo bendrijų konceptas iš 

esmės užėmė teorinį vidurį: viena vertus, jis priėmė realistinį požiūrį ir pritarė, kad tarptautiniai 

santykiai yra formuojami kaip valstybių sistema, pagrįsta materialinės galios ir galimybių 

pasiskirstymu; kita vertus, jis pabrėžė, kad socialiniai santykiai yra pagrįsti bendru supratimo, 

įsitikinimų ir nuomonių dalijimusi, formuojančiu tarptautinę visuomenę (Koschut, 2014, p. 4). 

Nors esminiai saugumo bendrijų teorijos teiginiai iš esmės reiškė naujos paradigmos 

tarptautiniuose santykiuose įvedimą, profesoriai S. Koschut’as ir A. Archarya šią teoriją sieja su 

konstruktyvizmu ir teigia, kad konstruktyvizmas siūlo vertingų įžvalgų analizuojant taikių 

permainų praktikos tarp valstybių galimybes (Koschut, 2014, p. 7; Bulling, 2016, p. 84).  

Profesorius A. Acharya pastebi, kad saugumo bendrijų teorija neabejotinai atspindi du 

esminius konstruktyvizmo teiginius: tarptautinė sistema yra intersubjektyvi, o ne materialistinė; 
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valstybės identitetas ir interesai yra konstruojami socialinių struktūrų, o ne egzogeninės sistemos, 

paremtos žmogaus prigimtimi (Bulling, 2016, p. 84). H. Ulosay pritaria ir teigia, kad taikių 

permainų viltis, kurią saugumo bendrijoje įtvirtina ne tik tarpusavio procedūrų 

institucionalizavimas, bet ir sutampančios kertinės vertybės ir intersubjektyvus supratimas, 

skatinantys bendros tapatybės formavimąsi, įrodo konstruktyvizmo aktualumą formuojant 

saugumo bendrijų konceptą (Ulosay, 2003, p. 12). Konstruktyvizmas akcentuoja vyraujančių 

normų ir identiteto svarbą formuojant valstybės interesus ir politiką, o tai, savo ruožtu, leidžia 

tikėtis, kad, esant tinkamoms sąlygoms, veikėjai gali būti vienijami bendros tapatybės, siejamos 

su stabilia taika. Kitaip tariant, konstruktyvizmas pripažįsta veikėjų žinių svarbą pertvarkant 

tarptautines struktūras ir saugumo politiką, todėl yra tinkamas įvertinti, kaip tarptautinė 

bendruomenė gali kurti saugumo politiką ir formuoti stabilią taiką (Ulosay, 2003, p. 13).  

Socialinis konstruktyvizmas ir saugumo bendrijų teorija analizuoja žmogaus tapatybės 

formavimosi procesą. Šiuo atveju tapatybės faktorius yra suvokiamas kaip savęs identifikacija 

žmogų supančiame socialiniame vienete, kai, lygindamas save su kitais ir atsižvelgdamas į savo 

kitoniškumą, žmogus pradeda save identifikuoti. Profesorius A. N. Yurdusev’as antrina šiam 

teiginiui ir pastebi, kad  „kiekvienai identifikacijai yra būtinas individualumas, kaip ir kiekvienas 

individualumas reikalauja tam tikros identifikacijos“ (Yurdusev, 2003, p. 75). Pažymėtina tai, kad 

tradicinės tarptautinių santykių teorijos taip pat pripažįsta tapatybės faktoriaus svarbą, tačiau, 

kitaip nei konstruktyvizmas, jos laikosi prielaidos, kad valstybė, kaip vienetas, yra vienijama 

bendros tapatybės nepriklausomai nuo laiko ir erdvės konteksto (Ulosay, 2003, p. 14). 

Konstruktyvizmas, priešingai, teigia, kad tapatybės yra kintančios ir priklausomos nuo istorinio, 

kultūrinio, politinio ir socialinio konteksto, todėl yra tinkamas vertinti, dėl kokių priežasčių 

formuojasi kolektyvinis identitetas ir saugumo bendrijos (Ulosay, 2003, p. 14). 

 

1.3. SAUGUMO BENDRIJOS IR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 
 

Šaltojo karo metais, pristatydamas saugumo bendrijų konceptą, K. Deutsch’as pateikė ir 

praktinį bendrijos pavyzdį – Šiaurės Atlanto saugumo bendriją. Nors 1957 m. išleistoje 

monografijoje „Political Community and the North American Area“ profesorius jau paminėjo ir 

NATO, kaip augančios saugumo bendrijos, vaidmenį, jis teigė, kad ši tarptautinė organizacija dar 

nepasiekė pliuralistinės saugumo bendrijos statuso (Deutsch, 1957, p. 9). Šiaurės Atlanto saugumo 
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bendriją profesorius apibrėžė remdamasis geografiniu kriterijumi ir teigė, kad šią saugumo 

bendriją formuoja visos valstybės, besiribojančios su šiaurine Atlanto vandenyno puse, bei 

artimiausios šių valstybių sausumos kaimynės Europoje, neskaitant Sovietų Sąjungos 

dominuojamų šalių (Deutsch, 1957, p. 10). Kitaip tariant, šią saugumo bendriją sudarė JAV, 

Kanada bei Vakarų ir Pietų Europos šalys. K. Deutsch’as sąmoningai vengė apibrėžti Šiaurės 

Atlanto saugumo bendriją remdamasis valstybių naryste NATO dėl keletos priežasčių: pirma, ši 

tarptautinė organizacija vis dar vystėsi ir nebuvo pasiekusi pilno pajėgumo; antra, šis apibrėžimas 

įtrauktų geografiškai šiam regionui nepriklausančias Graikiją ir Turkiją bei atmestų Austrijos, 

Suomijos, Airijos, Ispanijos, Švedijos bei Šveicarijos narystę (Deutsch, 1957, p. 9– 10). 

Profesorius S. Koschut’as pastebi, kad, pasibaigus Šaltajam karui, saugumo bendrijų 

konceptas neabejotinai viršijo teorinį lygmenį ir pateko į realios politikos formavimo sritį: po 

Šaltojo karo pabaigos NATO save identifikavo kaip transatlantinę saugumo bendriją; vienu iš 

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (angl. Organization for Security and Co-

operation in Europe) tikslų tapo saugumo bendrijos įsteigimas; pietryčių Azijos šalys paskelbė 

siekį įkurti Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (angl. Association of Southeast Asian Nations, 

toliau – ASEAN) saugumo bendriją (Koschut, 2014, p. 3). Nors istorinės aplinkybės ir NATO 

Šaltojo karo metais plačiai paskleistas diskursas apie Vakarų vienybę, solidarumą ir draugystę 

paskatino Vakarų kaip „nedalomo vieneto“ vaidmens susiformavimą, profesorius H. Molder’is 

teigia, kad NATO ir ES sudaro atskiras pliuralistines saugumo bendrijas (Gheciu, 2019, p. 36; 

Molder, 2006, p. 7). Nors tiek NATO, tiek ES vadovaujasi liberaliomis, demokratinėmis 

vertybėmis, o net 21 ES narė priklauso ir NATO, profesorius teigia, kad šios saugumo bendrijos 

plėtoja skirtingas saugumo kultūras (Molder, 2006, p. 7). 

Nors NATO, kaip esminio Europos saugumo garanto, vaidmuo Europoje tiek Šaltojo karo 

metais, tiek jam pasibaigus yra ryškus, Mastrichto sutartimi įsteigta ES bei jos pirmtakės atliko 

svarbų vaidmenį vystant Europos saugumo kultūrą. ES tapo pagrindiniu formatu, pradėjusiu 

vystyti bendriją, paremtą bendru identitetu, normomis ir taikių permainų praktika neapsiribojant 

poreikiu subalansuoti bendro pobūdžio grėsmę (Molder, 2006, p. 8; Franke, 2008, p. 314). Nors 

ES, būdama politine organizacija, kolektyvinės gynybos savo dokumentuose neidentifikuoja kaip 

vienos iš esminių užduočių, profesorius H. Molder’is pastebi, kad išpuolis prieš bet kurią ES narę 

neabejotinai išprovokuotų kitų šios tarptautinės organizacijos narių atsaką (Molder, 2006, p. 11–

12). Kitaip tariant, ilgalaikė ES narių sąveika paskatino tarpusavio pasitikėjimo ir kolektyvinės 
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tapatybės susiformavimą, kuriam būdingas bendros saviidentifikacijos jausmas, skatinantis vengti 

galimos grėsmės saugumo bendrijos ribose. NATO, priešingai, yra orientuota į kolektyvinę 

gynybą, tačiau įtraukia ir civilinio-karinio bendradarbiavimo bei kariuomenės integracijos į 

pilietinę visuomenę procesus (Molder, 2006, p. 11). Nors K. Deutsch’as teigė, kad visos sėkmingos 

tarptautinės organizacijos turi savo esminę funkciją, o bet kokie bandymai šias funkcijas praplėsti 

buvo nesėkmingi, NATO ir ES pavyzdžiai iliustruoja, kad tarptautinės organizacijos nebūtinai 

apsiriboja vienos krypties aspektais (Deutsch, 1962, p. 97). 

Formuodamos saugumo bendrijas, valstybės atsižvelgia į keletą esminių aspektų ir įvertina, 

ar bendradarbiavimas su pasirinktomis valstybėmis: būtų sėkmingas ilgalaikėje perspektyvoje; 

leistų įgyvendinti savo nacionalinius interesus (Cohen & Mihalka, 2001, p. 62-63). Šiuo atveju 

pažymėtina tai, kad konstruktyvistai neatmeta materialių veiksnių įtakos ir pripažįsta, kad tokie 

aspektai kaip veikėjų pajėgumas, turimi gamtiniai ištekliai ar geografinė padėtis turi įtakos, tačiau 

ši įtaka nėra esminė, aiškinant veikėjų tarpusavio santykius. Kitaip tariant, jie savaime nenulemia 

tarpvalstybinio bendradarbiavimo ar konkurencijos (Jakniūnaitė & Nekrašas, 2015, p. 46).   

Nors dalis mokslininkų teigia, kad saugumo bendrijų teorija neabejotinai pateko į realios 

politikos formavimo sritį ir pateikia tokius saugumo bendrijų pavyzdžius kaip ASEAN, NATO ir 

ES, reikia pabrėžti, kad tarptautinių santykių studijose nestinga šiam konceptui taikomų kritinių 

įžvalgų. Analizuodamas vertybinius saugumo bendrijos elementus F. Moller’is teigia, kad pilna 

vertybių asimiliacija tarp skirtingų tautų nėra įmanoma, todėl išankstinė saugumo bendrijų 

nuostata, teigianti, kad bendrijų narės yra vienijamos sutampančių kertinių vertybių, skatina ne tik 

paviršutiniško požiūrio susiformavimą į tariamus vertybinius elementus, bet ir dirbtinai 

suformuotą tam tikrų vertybinių rinkinių pranašumą (Moller, 2003, p. 318). Autorius teigia, kad 

tautos gali būti vienijamos ne bendrų, o suderinamų vertybių, kuomet tam tikros reikšmės yra 

tarpusavyje suderinamos ir gali egzistuoti kartu. O. Ditrych’as antrina ir teigia, kad, nepaisant 

galimos praktinės svarbos, saugumo bendrijų teorija vis dar nėra paremta ilgalaike tyrimų 

programa, o karinės jėgos demonstravimu ir griežtais pareiškimais pasižymintys įtempti NATO 

narių Graikijos ir Turkijos santykiai skatina suabejoti taikių permainų praktikos transatlantinėje 

saugumo bendrijoje egzistavimu (Ditrych, 2014, p. 352).  

Nors bendrame kontekste neišskiriant konkrečių bendradarbiavimo sričių, NATO ir ES yra 

vertinamos kaip atskiros pliuralistinės saugumo bendrijos, specifinėje kibernetinio saugumo ir 

gynybos srityje galima identifikuoti aktyvų šių organizacijų bendradarbiavimą, iliustruojantį 
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besiformuojančią bendro pobūdžio saugumo bendriją. Siekiant vystyti kibernetinį saugumą, 

svarbu plėtoti ne tik gynybinius pajėgumus, kuriais yra paremtos esminės Aljanso užduotys, bet ir 

teisinį šios srities reglamentavimą, kuriuo grindžiama ES veikla. Minėti aspektai ir ilgalaikėje 

perspektyvoje susiformavęs tarpusavio pasitikėjimas galimai paskatino NATO ir ES identifikuoti 

vieną kitą kaip reikšmingą partnerę vystant kibernetinį saugumą. Šiame darbe bus siekiama 

identifikuoti, ar išskirti NATO ir ES sąveikos kibernetinio saugumo srityje aspektai gali būti 

tapatinami su bendros pliuralistinės saugumo bendrijos bruožais. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

2. KIBERNETINIO SAUGUMO POLITIKOS RAIDA NATO IR ES 
 

Siekiant įvertinti NATO ir ES bendradarbiavimą kibernetinio saugumo ir gynybos srityje, 

visų pirma reikia identifikuoti esminius šių organizacijų gebėjimus ir pajėgumus vystant šią sritį. 

Šiame skyriuje aptariami individualūs NATO ir ES kibernetinio saugumo principai, pristatomos 

esminės institucijos, formuojančios kibernetinės gynybos politiką, bei identifikuojami saugumo 

bendriją apibrėžiantys faktoriai. Siekiant išanalizuoti, kaip šios tarptautinės organizacijos 

identifikuoja viena kitą kibernetinės gynybos politiką formuojančiuose dokumentuose ir įvertinti 

galimą šios identifikacijos kaitą, skyriuje pristatoma atskirų NATO ir ES dokumentų kokybinė 

turinio analizė.  

Pažymėtina tai, kad pirmuoju didelės reikšmės įvykiu, paskatinusiu tiek NATO, tiek ES 

atsižvelgti į kibernetinę erdvę ir jos gynybą, tapo 2007 m. įvykęs kibernetinis išpuolis prieš Estijos 

Respubliką, kurį paskatino Talino vyriausybės sprendimas perkelti iš valstybės sostinės centro 

sovietinį Antrojo pasaulinio karo memorialą. Šio kibernetinio išpuolio metu valstybėje praktiškai 

buvo užblokuota prieiga prie interneto – buvo nepasiekiami tiek socialiniai ir informaciniai, tiek 

vyriausybiniai internetiniai puslapiai, apribotos galimybės prisijungti prie individualių paskyrų 

elektroninės bankininkystės ir mokesčių sistemose (Haataja, 2017, p. 2). Nors interneto paslaugų 

apribojimai Estijoje truko tik maždaug 24 valandas, skaičiuojama, kad valstybė per tą laiką patyrė 

didelius nuostolius, siekiančius apie 40 milijonų JAV dolerių (Haataja, 2017, p. 4). Didelio masto 

kibernetinis išpuolis prieš Estijos Respubliką ne tik pademonstravo, kad kibernetiniai išpuoliai 

tampa svarbia šiuolaikinio karo dalimi, bet ir paskatino NATO bei ES pradėti formuoti 

kibernetinės gynybos politikos principus ir prioritetus.  

 

2.1. KIBERNETINIO SAUGUMO IR GYNYBOS PRINCIPAI: NATO ATVEJIS 
 

Paraginta kibernetinio išpuolio Estijos Respublikoje, NATO Šiaurės Atlanto Taryba veikė 

nedelsiant – jau 2008 m. sausio mėn. buvo patvirtinta pirmoji NATO kibernetinės gynybos 

politika, kurioje buvo pabrėžiama keletas aspektų: būtinybė apsaugoti esmines informacines 

sistemas; galimybė dalintis gerąja praktika; gebėjimas remti Aljanso nares, susidūrusias su 

kibernetiniais išpuoliais (Pernik, 2014, p. 4). 2011 m. birželio mėn., atsižvelgiant į tai, kad NATO 

narių gebėjimas reaguoti į kibernetinius išpuolius nebuvo lygiavertis, šis dokumentas buvo 
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papildytas įtraukiant būtinybę įsteigti dvi iš šešių aukšto lygio informacinių sistemų ekspertų 

sudarytas Greitojo reagavimo kibernetines komandas (angl. Rapid Response Teams, toliau – RRT), 

gebančias per 24 valandas reaguoti į kritiškai svarbius kibernetinius išpuolius bet kurioje Aljanso 

šalyje (NATO, 2012). Esminis šių komandų tikslas yra parengti veiksmų planą ir nedelsiant atkurti 

ryšių ir informacines sistemas bei užtikrinti sklandų jų veikimą. 

2011 m. birželio mėn. patvirtinta NATO kibernetinės gynybos politika tapo pamatiniu 

Aljanso dokumentu, reglamentuojančiu kibernetinę sritį. Dokumentas ne tik įvardijo NATO 

kibernetinio saugumo principus ir prioritetus, bet ir apibrėžė esminius jų įgyvendinimo principus. 

Pagrindinis NATO kibernetinės gynybos politikos akcentas yra sutelktas į „informacinių sistemų 

vientisumo ir nepertraukiamo jų veikimo užtikrinimą“ (NATO, 2011). Svarbiausiais kibernetinės 

gynybos politikos principais NATO įvardija kibernetinių išpuolių prevencijos ir atsparumo 

didinimą, siekiamybę didinti pasirengimo reaguoti į šio pobūdžio incidentus lygį, pastangų 

dubliavimo vengimą bei gebėjimą efektyviai atkurti informacinių sistemų paslaugų veikimą po 

įvykusio kibernetinio incidento (NATO, 2011). 

Pažymėtina tai, kad vienu svarbiausių šio NATO dokumento aspektų tapo RRT 

koncepcijos suformavimas. Buvo numatyta, kad RRT bus suformuotos ir veiks kaip NATO 

NCIRC padalinys. Tuometinis NCIRC inžinerinio skyriaus vadovas A. Vandurme pabrėžė, kad 

„šios ekspertų komandos yra atsakingos už paramą Aljanso narėms, kurios išreiškia šios paramos 

poreikį nacionalinės reikšmės kibernetinių išpuolių atvejais“ (NATO, 2012). Nors šio kibernetinės 

gynybos pajėgumo suformavimas užtikrino Aljansui galimybę paremti nares ir partneres, 

patyrusias didelio masto kibernetinius išpuolius, teikiant profesionalią ir gerai organizuotą 

pagalbą, profesorė P. Pernik pastebi, kad šių komandų aktyvavimo procesas ne Aljanso narės 

užpuolimo atveju yra politiškai sudėtingas (Pernik, 2014, p. 5). Tokiu atveju sprendimą dėl 

komandos aktyvavimo priima ne NATO kibernetinės gynybos valdyba (angl. Cyber Defence 

Manegement Board), o Šiaurės Atlanto Taryba (angl. North Atlantic Council), kurią sudaro visų 

Aljanso narių nuolatiniai atstovai. 

B. Lete ir P. Pernik pastebi, kad NATO kibernetinės politikos iniciatyvas dar labiau 

sustiprino 2014 m. balandžio mėn. prasidėjęs hibridinis karas Ukrainoje, turėjęs ir kibernetinio 

karo bruožų (Lete & Pernik, 2017, p. 2). Atsižvelgiant į Rusijos agresiją Ukrainoje ir „kilusią 

grėsmę laisvos ir taikios Europos vizijai“, 2014 m. rugsėjo mėn. buvo suorganizuotas NATO 

viršūnių susitikimas Velse (NATO, 2014). Nors svarbiausias šio susitikimo tikslas buvo aptarti 
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Aljanso pasirengimą reaguoti į Rusijos agresijos kuriamus saugumo iššūkius Europoje, viršūnių 

susitikimo metu buvo aptarti ir kibernetinės erdvės saugumo aspektai (Efthymiopoulos, 2019, p. 

9). Velso susitikimo deklaracijoje teigiama, kad ateityje kibernetiniai išpuoliai bus vis dažnesni ir 

sudėtingesni, o jų keliama žala bus vis didesnio masto, todėl, „siekdami susidoroti su sparčiai 

besiplėtojančiu iššūkiu, privalome stiprinti kibernetinės gynybos politiką ir ją susieti su esminėmis 

Aljanso užduotimis“ (NATO, 2014). Atsižvelgdamos į tai, Aljanso narės priėmė sprendimą 

kibernetinę gynybą įtraukti į kolektyvinės gynybos mechanizmą, kuris reiškė, kad kibernetinių 

išpuolių, keliančių realią grėsmę euroatlantinės erdvės gerovei, metu galėtų būti aktyvuotas 

Šiaurės Atlanto sutarties 5-asis straipsnis (NATO, 2014; NATO, 1949).  

Kibernetinio saugumo ir gynybos klausimai buvo įtraukti ir į 2016 m. liepos mėn. vykusio 

NATO viršūnių susitikimo Varšuvoje darbotvarkę. Atsižvelgiant į tai, kad „kibernetinės atakos 

kelia iššūkį Aljanso saugumui, o jų keliama žala gali būti tokia pat kenksminga, kaip ir įprastų 

konvencinių puolimų“, buvo nuspręsta kibernetinę erdvę prilyginti kitoms operacinėms sritims 

(NATO, 2016). Tai reiškė ne tik tai, kad Aljanso narės turės gebėti gintis kibernetinėje erdvėje taip 

pat efektyviai, kaip tai daro ore, sausumoje ir jūroje, bet ir tai, kad, remiantis 3-iuoju Šiaurės 

Atlanto sutarties straipsniu, NATO valstybės yra įpareigojamos plėtoti nacionalinius kibernetinės 

gynybos pajėgumus (Hasanov ir kt., 2019, p. 98; NATO, 1949).  

Velso ir Varšuvos deklaracijų turinys leidžia identifikuoti keletą saugumo bendrijų 

teorijoje akcentuojamų aspektų. Pirma, tiek Velso, tiek Varšuvos deklaracijose yra akcentuojama 

bendradarbiavimo su ES svarba: 102-ajame Velso deklaracijos ir 121-ajame Varšuvos deklaracijos 

straipsniuose yra pažymima, kad „ES išlieka unikalia ir esmine NATO partnere“ (NATO, 2014; 

NATO, 2016). Deklaracijose akcentuojama ne tik tai, kad šios tarptautinės organizacijos yra 

vienijamos bendrų saugumo iššūkių, bet ir pabrėžiama bendrų vienijančių vertybių svarba, 

skatinanti jas ir toliau plėtoti tarpusavio sąveiką (žr. 1 lentelė). Šis aspektas įrodo ne tik tai, kad 

Aljansas ES vertina kaip esminę sąjungininkę, bet ir tai, kad tokiam vertinimui didelę įtaką daro 

bendro pobūdžio NATO ir ES vienijančios vertybės, kurių reikšmę, apibrėždami pliuralistines 

saugumo bendrijas, pabrėžė E. Adler’is ir M. Barnett’as. Antra, šiomis deklaracijomis kibernetinės 

gynybos aspektai buvo integruoti į Aljanso kolektyvinės gynybos mechanizmą, kurį galima 

vertinti kaip vieną ryškiausių pavyzdžių, iliustruojančių E. Adler’io ir M. Barnett’o išskirtą vieną 

svarbiausių pliuralistinių tvirtai siejamų saugumo bendrijų bruožų – kolektyvinio saugumo 

susitarimą.   
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Analizuojant esmines NATO institucines struktūras, formuojančias kibernetinio saugumo 

politiką, reikėtų pabrėžti, kad vienos esminių – Kibernetinės gynybos valdymo agentūra (angl. 

Cyber Defence Management Authority) ir Kibernetinės gynybos kompetencijos centras (angl. 

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, toliau – CCDCOE) – buvo įsteigtos dar 2008 

m. Agentūra yra esminė NATO institucija, koordinuojanti NATO civilinių ir karinių institucijų 

kibernetinės gynybos veiksmus. Ji prižiūri kibernetinės gynybos politikos įgyvendinimą visose 

Aljanso šalyse, o krizių metu veikia kaip vyriausioji koordinavimo institucija ir planuoja bei 

inicijuoja kibernetinės gynybos veiksmus, organizuoja paramą sąjungininkams (Fidler ir kt., 2013, 

p. 6–7). CCDCOE yra pagrindinis NATO kibernetinių mokymų, pratybų ir tyrimų organizatorius, 

atsakingas už tokias tarptautines kibernetinio saugumo pratybas kaip „Locked Shields“ (liet. 

„Suremti skydai“) ar „Cyber Coalition“ (liet. „Kibernetinė sąjunga“), pritraukiančias kibernetinio 

saugumo ekspertus ne tik iš NATO šalių, bet ir kitų pasaulio valstybių. Svarbų vaidmenį vystant 

NATO kibernetinio saugumo politiką atlieka ir NATO Ryšių ir informacijos agentūra (angl. NATO 

Communications and Information Agency, toliau – NCIA). Ši institucija yra atsakinga už 

pažangius technologinius sprendimus ir ryšio galimybes planuojant NATO misijas ir užduotis. 

Agentūra yra tiesiogiai atsakinga už šių technologijų įsigyjimą ir testavimą bei tiesioginę ryšių ir 

informacinių sistemų paramą NATO misijų metu (NATO, 2016). 

Apibendrinant NATO kibernetinės gynybos politiką bei jos įgyvendinimą galima teigti, 

kad NATO nestinga nei strateginių, nei operacinių pajėgumų reaguojant į didelio masto 

kibernetines krizes. Aljansui netrūksta ne tik kibernetinio saugumo politiką formuojančių 

institucijų, bet ir tiksliai apibrėžtų reagavimo į tokio pobūdžio atakas priemonių. Pabrėžtina tai, 

kad NATO kibernetinio saugumo srityje daugiausiai dėmesio skiria kibernetinės gynybos 

aspektams ir šių pajėgumų vystymui bei yra linkusi elektroninę erdvę militarizuoti. Profesorė P. 

Pernik pastebi, kad nuo 2011 m. NATO pažanga vystant kibernetinio saugumo politiką ir 

pajėgumus yra labai žymi: išplėtotas RRT pajėgumas; sustiprinta NATO informacinių 

infrastruktūrų apsauga; sukurtos nuolatinės kibernetinio saugumo mokymų ir pratybų programos; 

kibernetinė erdvė pripažinta kaip operacinė sritis, kurioje Aljanso narės turi gebėti gintis taip pat 

efektyviai, kaip tai daro sausumoje, ore ir jūroje (Pernik, 2014, p. 6). Nepaisant visko, pabrėžtina 

tai, kad tiek RRT, tiek 5-ojo Šiaurės Atlanto sutarties straipsnio aktyvavimas kibernetinių krizių 

akivaizdoje yra gana sudėtingas politinis procesas. Vis dar stokojama konkretaus apibūdinimo ir 

kriterijų, leidžiančių kibernetinį išpuolį prilyginti ginkluotam Aljanso narės užpuolimui. 
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2.2. KIBERNETINIO SAUGUMO IR GYNYBOS PRINCIPAI: ES ATVEJIS 
 

Labai panašiai kaip ir NATO atveju, atsižvelgdama į didelio masto kibernetinį išpuolį prieš 

Estijos Respubliką ir augančią kibernetinio saugumo reikšmę, ES 2009 m. ES Tarybos pateiktame 

Europos saugumo strategijos įgyvendinimo raporte ne tik pabrėžė, kad kibernetiniai iššūkiai yra 

viena pagrindinių grėsmių ES saugumo interesams, bet ir pripažino, kad tai „potencialus naujas 

ekonominis, politinis ir karinis ginklas“ (ES Taryba, 2009, p. 13). Nepaisant didelės kibernetinės 

gynybos reikšmės ES saugumui, raporte yra pripažįstama, kad, siekdama susidoroti su šio 

pobūdžio iššūkiais, ES šioje srityje dar turi daug nuveikti. 2013 m. vasario mėn. buvo patvirtinta 

pirmoji ES Kibernetinio saugumo strategija „Atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė“, kurioje 

buvo detaliai išdėstyti ES kibernetinio saugumo principai ir strateginiai prioritetai.  

2013 m. patvirtintoje ES kibernetinio saugumo strategijoje išskiriami penki strateginiai 

prioritetai: pasiekti kibernetinį atsparumą; sumažinti elektroninių nusikaltimų skaičių; sukurti 

kibernetinės gynybos politiką ir pajėgumus; plėtoti pramoninius ir technologinius išteklius 

kibernetiniam saugumui užtikrinti; sukurti nuoseklią tarptautinę ES kibernetinės erdvės politiką ir 

remti ES vertybes (Europos Komisija, 2013, p. 5). Pažymėtina tai, kad, siekiant trečiojo prioriteto, 

strategijoje akcentuojamos bendradarbiavimo su NATO galimybės ir siekiamybė papildyti 

tarpusavio pastangas bei išvengti galimo pastangų dubliavimo. Nors ES kibernetinio saugumo 

strategijoje esminiai principai ir prioritetai yra klasifikuojami ypač tiksliai, šiame dokumente 

nebuvo numatyta vystyti kibernetinės gynybos pajėgumų, gebančių paremti ES nares, patyrusias 

didelio masto kibernetinius išpuolius ir nesugebančių savarankiškai šių incidentų suvaldyti. 

Pabrėžtina tai, kad šis ES dokumentas atspindi šiai organizacijai įprastą polinkį į minkštosios 

galios elementus ir apima platų elektroninės erdvės spektrą, įtraukiantį elektroninių nusikaltimų, 

ypatingos svarbos infrastruktūrų atsparumo, duomenų apsaugos bei kibernetinės diplomatijos 

aspektus (Burton, 2015, p. 311-312). 

Profesorė P. Pernik pastebi, kad pastarąjį dešimtmetį ES pastangos kibernetinio saugumo 

srityje, lyginant su efektyvia NATO politika, būdavo pavėluotos: reaguodama į įvykius Ukrainoje, 

ES tik 2016 m. liepos mėn. priėmė direktyvą „dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir 

informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti“, kuria visos valstybės narės buvo 

įpareigotos įsteigti nacionalines Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybas (angl. Computer 

Security Incident Response Team, toliau – CSIRT) bei buvo numatytas CSIRT tinklo sukūrimas 
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ES lygmenyje, kurį sudaro CSIRT bei CERT-EU atstovai (Pernik, 2014, p. 8; Europos Parlamentas 

& ES Taryba, 2016, p. 19). Direktyvoje akcentuojama, kad kiekviena ES narė turi gebėti 

savarankiškai suvaldyti su informacinėmis sistemomis susijusius incidentus bei rizikas, todėl visos 

ES valstybės turi užtikrinti tinkamą nacionalinių CSIRT veikimą (Europos Parlamentas & ES 

Taryba, 2016, p. 6). CSIRT tinkle ES narės raginamos savanoriškai dalintis informacija, susijusia 

su kibernetinių grėsmių suvaldymu, tokiu būdu vystant savitarpio pagalbos sistemą, leidžiančią 

identifikuoti kolektyvinio saugumo susitarimo, akcentuojamo pliuralistinių tvirtai siejamų 

saugumo bendrijų studijose, formavimąsi. 

Vienu svarbiausių ES bendradarbiavimo saugumo srityje aspektų galima įvardinti 2017 m. 

gruodžio mėn. ES Tarybos nustatytą Nuolatinį struktūrizuotą bendradarbiavimą (angl. Permanent 

Structured Cooperation, toliau – PESCO). Ši iniciatyva yra įgyvendinama per projektus, tarp kurių 

2018 m. buvo atrinktas ir Lietuvos pasiūlytas Kibernetinių greitojo reagavimo komandų (angl. 

Cyber Rapid Response Teams, toliau – CRRT) projektas. Esminis šio projekto tikslas yra plėtoti 

savanorišką bendradarbiavimą tarp ES narių kibernetinio saugumo srityje formuojant rotacijos 

pagrindu sudarytas tarptautines CRRT, gebančias reaguoti į kibernetinius incidentus ES šalyse (LR 

URM, 2021). Nors svarbiausias CRRT projekto tikslas, orientuotas į visų valstybių narių pagrindu 

suformuotų komandų, padedančių sąjungininkėms kibernetinių krizių metu, veikimą, galėtų būti 

tapatinamas su pliuralistinių tvirtai siejamų saugumo bendrijų studijose akcentuojamu 

kolektyvinio saugumo susitarimu, visi PESCO projektai yra paremti savanoriškumo principu, 

todėl šiuo metu prie CRTT projekto yra prisijungusios tik 6 ES narės, o 2019 m. pirmąjį budėjimą 

pradėjo daugiašalė prisijungusių narių pagrindu sudaryta ES CRRT (Pesco Projects). Nors CRRT 

tapo svarbiu ES padaliniu kovoje su kibernetinėmis grėsmėmis, ES narių brandos lygiai šioje 

srityje yra labai skirtingi, todėl savanoriškumo principu paremtas tarpusavio bendradarbiavimas 

yra gana komplikuotas.  

2020 m. gruodžio mėn. Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ES 

Tarybai pristatė naują ES kibernetinio saugumo strategiją. 2021 m. kovo mėn. Taryba priėmė 

išvadas dėl šios strategijos, kuriose buvo akcentuojamos kelios sritys: planas visoje ES sukurti 

saugumo operacijų centrų tinklą; 5G tinklo saugumas; siekis paspartinti interneto saugumo 

standartų taikymą; kibernetinio saugumo diplomatijos priemonių rinkinio veiksmingumas; 

bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijos ir partnerėmis stiprinimas ir kt. (ES Taryba, 

2021). Vienas iš pagrindinių naujosios ES kibernetinio saugumo strategijos tikslų – užtikrinti 
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strateginį savarankiškumą išsaugant atvirą ekonomiką (ES Taryba, 2021). Darytina išvada, kad 

pagrindinis naujosios strategijos akcentas išlieka sutelktas į nacionalinius ES narių kibernetinio 

saugumo pajėgumus ir gebėjimus bei kibernetinės diplomatijos vystymą. 

Analizuojant pagrindines institucijas, atsakingas už ES kibernetinio saugumo politikos 

formavimą, reikėtų išskirti pagrindinę ES vykdomąją instituciją –  Europos Komisiją. Komisija 

turi generalinį sekretoriatą, kurį sudaro 35 generaliniai direktoratai, iš kurių vienas – Ryšių tinklų, 

skaitmeninio turinio ir technologijų direktoratas, kuruoja kibernetinio saugumo sritį. Dar viena 

svarbi agentūra, atliekanti esminį vaidmenį užkertant kelią nusikalstamų grupuočių, vykdančių 

elektroninius nusikaltimus, operacijoms, yra Europos policijos biuro Europos kovos su 

elektroniniu nusikalstamumu centras. Ši įstaiga atsakinga už informacijos apie elektroninius 

nusikaltimus rinkimą, kibernetinių grėsmių ir tendencijų nustatymą, tarpvalstybinių jungtinių 

tyrimų grupių kūrimo skatinimą (Europos Komisija, 2012). Svarbu pažymėti ir ES kibernetinio 

saugumo agentūros (angl. EU Agency for Cybersecurity, toliau – ENISA) vaidmenį. ENISA 

organizuoja tokias kibernetinio saugumo pratybas kaip „Cyber Europe“ (liet. „Kibernetinė 

Europa“), dalyvauja rengiant ES šalių kibernetinio saugumo strategijas ir ES tinklų bei 

informacijos saugumo politiką ir teisės aktus, skatina CSIRT ir CERT-EU bendradarbiavimą ir 

gebėjimų stiprinimą, atlieka CSIRT tinklo sekretoriato funkciją (ES).  

Apibendrinant ES kibernetinio saugumo politiką ir jos prioritetus galima teigti, kad ES 

nestinga gebėjimų kibernetinio saugumo politikos formavimo srityje, tačiau vis dar stokoja 

operacinių gebėjimų reaguojant į kibernetinio saugumo grėsmes. Nors ES CRRT projektas galėtų 

būti lyginamas su NATO RRT veikla ar tapatinamas su pliuralistinių tvirtai siejamų saugumo 

bendrijų studijose akcentuojamu kolektyvinio saugumo susitarimu, PESCO iniciatyvos yra 

paremtos savanoriškumo principu, todėl prie šio projekto yra prisijungsios tik 6 ES narės, o tai 

žymiai apriboja šių komandų efektyvumo galimybes. M. D. Cavelty pastebi, kad, nepaisant didelio 

skaičiaus institucijų, agentūrų ir priemonių, orientuotų į kibernetinę gynybą, ES demonstruoja 

polinkį į minkštosios galios elementus: organizacijos kibernetinė gynyba yra paremta 

savanoriškumo, bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo principais, vengiant oficialių ir 

privalomų reikalavimų valstybėms narėms (Cavelty, 2018, p. 12). 
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2.3. NATO IR ES TARPUSAVIO IDENTIFIKAVIMAS KIBERNETINĖS 
GYNYBOS POLITIKĄ FORMUOJANČIUOSE DOKUMENTUOSE 

 

Nors aktyvus praktinis NATO ir ES bendradarbiavimas kibernetinio saugumo srityje yra 

identifikuojamas tik po 2014 m. prasidėjusios krizės Rytų Ukrainoje, visų pirma, siekiant įvertinti 

šių organizacijų tarpusavio sąveiką šioje srityje, šiame skyriuje analizuojama jų tarpusavio 

identifikacija atskiruose kibernetinės gynybos politiką formuojančiuose dokumentuose. Ši analizė 

leidžia įvertinti ne tik tai, ar NATO ir ES viena kitą identifikavo kaip svarbią partnerę formuojant 

kibernetinio saugumo politiką nuo jos vystymo pradžios bei išskirti esminius šios identifikacijos 

aspektus, bet ir įvertinti šios tarpusavio identifikacijos kaitą bei galimą progresą ateityje. 

Kokybinis tyrimas apima laikotarpį nuo 2008 m., kuomet, paskatinti didelio masto kibernetinio 

išpuolio prieš Estijos Respubliką, NATO ir ES atstovai ėmė formuoti kibernetinio saugumo 

principus, iki 2020 m.  

Analizuojant NATO kibernetinės gynybos politiką formuojančius dokumentus galima 

pastebėti, kad pirmajame 2011 m. spalio 9 d. dokumente, kuriame buvo pabrėžta 

bendradarbiavimo su ES svarba, ši partnerystė buvo vertinama kaip nepakankamai glaudi, todėl 

raginama „siekti glaudesnio bendradarbiavimo su ES“ (žr. 1 lentelė). Nepaisant to, šioje NATO 

Parlamentinės Asamblėjos ataskaitoje dėl informacinio ir nacionalinio saugumo yra ne tik 

paminima „euroatlantinė bendrija“, leidžianti identifikuoti korporatyvinio identiteto užuomazgas, 

bet ir pabrėžiamas saugumo bendrijų teorijoje akcentuojamas vertybinių elementų aspektas 

teigiant, kad visos saugumo priemonės turi atitikti euroatlantinės bendrijos vertybinius principus. 

2014 m. Velso susitikimo deklaracijoje ES jau yra įvardijama „unikalia ir esmine partnere“, taip 

pabrėžiant aiškų progresą bendradarbiavimo su šia organizacija srityje. Dar kartą pabrėžiama, kad 

NATO ir ES vadovaujasi bendromis vertybėmis, bei akcentuojamas veiksmų papildomumo 

faktorius, atspindintis siekį vengti pastangų dubliavimo saugumo srityje. Po kelių metų 

pasirodžiusioje NATO kibernetinės gynybos pažado iniciatyvoje yra džiaugiamasi NATO ir ES 

pasiekimais kibernetinio saugumo srityje. Darytina išvada, kad šioje 2016 m. liepos mėn. išleistoje 

iniciatyvoje pateiktos išvados yra glaudžiai susijusios su 2016 m. vasario mėn. pasirašytu NATO 

ir ES techniniu susitarimu, kuriuo buvo užtikrintas su kibernetiniu saugumu susijusios 

informacijos dalijimasis tarp NCIRC ir CERT-EU, bei 2016 m. liepos mėn. pasirodžiusiu bendru 

NATO ir ES pareiškimu dėl bendradarbiavimo, kuriame kibernetinis saugumas buvo įvardintas 
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viena iš esminių tarpusavio sąveikos sričių. Šis aspektas iliustruoja perėjimą prie praktinio ir 

oficialų pamatą turinčio bendradarbiavimo ir leidžia daryti išvadą, kad nuo 2016 m. NATO ir ES 

sąveika kibernetinio saugumo srityje tapo aktyvesnė. 2017 – 2020 m. dokumentuose akcentuojami 

praktiniai NATO ir ES bendradarbiavimo aspektai: galimybė realiuoju laiku dalintis su 

kibernetiniu saugumu susijusia informacija; bendras dalyvavimas kibernetinės gynybos pratybose; 

dalijimasis informacija, susijusia su kibernetinių krizių valdymo planais. Darytina išvada, kad nuo 

2017 m. NATO dokumentuose didelis dėmesys yra skiriamas nebe vertybiniams NATO ir ES 

bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje elementams, o apčiuopiamų praktinių rezultatų 

vertinimui.  

ES dokumentų kokybinėje turinio analizėje, priešingai nei NATO, bendradarbiavimo 

stiprinimo aspektas yra pabrėžiamas tiek 2008 m. Europos saugumo strategijos įgyvendinimo 

ataskaitoje, tiek 2017 m. pasirodžiusiame bendrame komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai, 

todėl įžvelgti ryškų NATO identifikacijos progresą yra sudėtingiau (žr. 2 lentelė). Nors ES 

dokumentuose NATO identifikavimas kibernetinio saugumo ir gynybos kontekste nėra vertinamas 

vertybiniais aspektais, dokumentų turinys iliustruoja kitus pliuralistinės saugumo bendrijos 

bruožus: 2013 m. ES kibernetinio saugumo strategijoje akcentuojamas pastangų dubliavimo 

vengimas, iliustruojantis siekį papildyti tarpusavio pastangas pasiskirstant atsakomybių sritis ir 

leidžiantis identifikuoti kolektyvinio saugumo susitarimo užuomazgas; 2016 m. Europos gynybos 

veiksmų plane teigiama, kad ES ir NATO tarpusavio sąveika lemia abipusį stiprėjimą, kuris 

skatina pliuralistinių saugumo bendrijų studijose išskirtą abipusį susidomėjimą. Pažymėtina tai, 

kad po 2016 m., kuomet buvo pasirašyti techninis NATO ir ES susitarimas bei pirmasis bendras 

pareiškimas dėl organizacijų bendradarbiavimo, ES, kaip ir NATO, savo dokumentuose išskyrė 

praktinio bendradarbiavimo kibernetinėje srityje aspektus: sąveiką kibernetinės gynybos 

mokslinių tyrimų inovacijų srityje; keitimąsi su kibernetiniu saugumu susijusia informacija; 

bendradarbiavimą kibernetinės gynybos pratybose. Šie aspektai iliustruoja NATO identifikavimo 

progresą – pereita nuo abstraktaus siekio stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą į praktinę sąveiką 

konkrečiose srityse.  

Atlikta NATO ir ES kibernetinės gynybos politiką formuojančių dokumentų kokybinė 

turinio analizė iliustruoja keletą esminių aspektų (žr. 1 ir 2 lentelės). Pirma, tiek NATO, tiek ES 

dokumentuose nuo 2008 m. yra akcentuojamas tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimo aspektas, 

kuris leidžia teigti, kad abi organizacijos nuo kibernetinio saugumo srities vystymo pradžios 



36 
 

identifikavo viena kitą kaip svarbią partnerę. Antra, abiejų organizacijų dokumentuose galima 

identifikuoti pliuralistinių tvirtai siejamų saugumo bendrijų bruožus: NATO akcentuoja 

vertybinius elementus, o sąveiką su ES identifikuoja kaip „euroatlantinę bendriją“, kuri atspindi 

korporatyvinio identiteto formavimąsi; ES akcentuoja pastangų dubliavimo vengimą, formuojantį 

kolektyvinio saugumo susitarimą, bei išskiria abipusio susidomėjimo faktorių. Trečia, nuo 2016 

m., kuomet buvo pasirašyti techninis NATO ir ES susitarimas bei pirmasis bendras pareiškimas 

dėl organizacijų bendradarbiavimo, abiejų organizacijų dokumentuose atsispindi praktinio 

tarpusavio bendradarbiavimo plėtra tokiose srityse kaip kibernetinės gynybos pratybos, dalijimasis 

aktualia kibernetinio saugumo informacija ir mokslinių tyrimų plėtra. Šis aspektas atspindi 

tarpusavio identifikavimo progresą – buvo palaipsniui pereita nuo abstraktaus dokumentuose 

atsispindinčio siekio stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje iki tiksliai 

identifikuojamų rezultatų bei siekio šiuos rezultatus stiprinti ir plėsti. Kokybinė dokumentų turinio 

analizė skatina daryti išvadą, kad ateityje NATO ir ES ir toliau stiprins bendradarbiavimą šioje 

srityje – tiek 2019 – 2020 m. NATO Generalinio sekretoriaus metinėse ataskaitose, tiek 2017 m. 

Europos Komisijos rekomendacijoje dėl koordinuoto atsako į didelio masto kibernetinio saugumo 

incidentus ir krizes yra pabrėžiama šios sąveikos svarba. Be to, pabrėžtina ir tai, kad aktyvus ir 

ilgametis organizacijų bendradarbiavimas įvairiose kibernetinio saugumo srityse, tarp kurių ne tik 

kibernetinės gynybos pratybos, bet ir moksliniai tyrimai, formuoja tam tikrą tarpusavio 

priklausomybę, kuri skatina abejoti galimu šio bendradarbiavimo nutraukimu.  

Nepaisant identifikuotų aspektų, ekspertų vertinimo rezultatai nėra tokie vienareikšmiški. 

Atlikto kokybinio interviu rezultatai iliustruoja, kad 5 iš 8 apklaustųjų ekspertų sutinka/iš dalies 

sutinka su teiginiu, kad kibernetinio saugumo ir gynybos srityje analizuojamos organizacijos 

identifikuoja viena kitą kaip esminę partnerę (žr. 2 pav.). Nepaisant to, 1 ekspertas yra linkęs 

visiškai nesutikti su šiuo teiginiu, 1 iš dalies nesutinka ir 1 neturi konkrečios nuomonės, t.y. nei 

sutinka, nei nesutinka, su šiuo teiginiu. Nors galima matyti, kad didesnė dalis ekspertų yra linkusi 

sutikti, kad NATO ir ES viena kitą identifikuoja kaip esminę partnerę, kitų apklaustųjų nuomonės 

yra per daug prieštaringos tam, kad būtų galima daryti konkretesnes išvadas, todėl šiuo klausimu 

ekspertų vertinimas negali nei patvirtinti, nei paneigti analizuojamo aspekto. Nepaisant to, 

ekspertai sutinka, kad ateityje NATO ir ES bendradarbiavimas kibernetinio saugumo srityje ne tik 

tęsis, bet ir stiprės – net 7 iš 8 ekspertų teigė visiškai sutinkantys/sutinkantys/iš dalies sutinkantys 

su jų vertinimui pateiktu teiginiu, o jam prieštaraujančių nebuvo (žr. 3 pav.). Šis aspektas ne tik 
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iliustruoja pozityvų požiūrį į analizuojamų organizacijų bendradarbiavimą kibernetinio saugumo 

ir gynybos srityje, bet ir įrodo, kad ši sritis vis dar yra nauja, todėl šiai dienai, ekspertų vertinimu, 

vis dar nepakankamai išplėtota. Darytina išvada, kad būtent šios srities naujumas skatina 

pakankamai dinamišką ekspertų vertinimą, susijusį su esama NATO ir ES sąveika kibernetinio 

saugumo srityje. Kibernetinės gynybos politika vis dar vystosi, todėl stinga tikslių ir aiškių 

analizuojamų organizacijų bendradarbiavimo gairių. 

 

Ar sutiktumėte su teiginiu, kad 
kibernetinio saugumo ir gynybos 

srityje NATO ir ES viena kitą 
identifikuoja kaip esminę partnerę? 
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 Ekspertas Nr. 1  X      

Ekspertas Nr. 2  X      

Ekspertas Nr. 3  X      

Ekspertas Nr. 4    X    

Ekspertas Nr. 5       X 

Ekspertas Nr. 6     X   

Ekspertas Nr. 7   X     

Ekspertas Nr. 8   X     
2 pav. 1 klausimas: Ar sutiktumėte su teiginiu, kad kibernetinio saugumo ir gynybos srityje NATO ir ES 

viena kitą identifikuoja kaip esminę partnerę? Sudarė autorė. 
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Ar sutinkate, kad, atsižvelgiant į 
augantį kibernetinių incidentų mastą 

ir didėjantį neigiamą jų poveikį, 
NATO ir ES bendradarbiavimas 

kibernetinio saugumo srityje ateityje 
stiprės? V
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Ekspertas Nr. 1  X      

Ekspertas Nr. 2  X      

Ekspertas Nr. 3  X      

Ekspertas Nr. 4    X    

Ekspertas Nr. 5 X       

Ekspertas Nr. 6   X     

Ekspertas Nr. 7 X       

Ekspertas Nr. 8  X      
3 pav. 2 klausimas: Ar sutinkate, kad, atsižvelgiant į augantį kibernetinių incidentų mastą ir didėjantį neigiamą 

jų poveikį, NATO ir ES bendradarbiavimas kibernetinio saugumo srityje ateityje stiprės? Sudarė autorė. 
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3. NATO IR ES BENDRADARBIAVIMAS KIBERNETINIO SAUGUMO S RITYJE 
 

Nors tiek NATO, tiek ES kibernetinio saugumo politiką ėmė plėtoti dar 2007 m. įvykus 

didelio masto kibernetiniam išpuoliui prieš Estijos Respubliką, pastebima, kad šias tarptautines 

organizacijas glaudžiau bendradarbiauti kibernetinio saugumo srityje paskatino 2014 m. 

prasidėjusi krizė Rytų Ukrainoje (Lete & Pernik, 2017, p. 2). Rusijos hibridiniai kariniai veiksmai 

Europoje, įtraukę ir kibernetinio karo apraiškas, paskatino NATO ir ES ne tik vystyti gynybos ir 

atgrasymo pajėgumus, bet ir stiprinti kibernetinio saugumo iniciatyvas. Mokslininkai B. Lete ir P. 

Pernik pastebi, kad krizinė situacija Rytų Europoje paskatino NATO ir ES identifikuoti vieną kitą 

kaip papildančias partneres vystant kibernetinį saugumą, ir pabrėžia, kad šių tarptautinių 

organizacijų bendradarbiavimas yra būtinas, siekiant tinkamai susidoroti su augančiu kibernetinių 

iššūkių mastu (Lete & Pernik, 2017, p. 2). Profesorius P. Poptchev’as  antrina ir teigia, kad 

euroatlantinės erdvės valstybės skaitmeninėje eroje yra vienijamos tų pačių strateginių interesų, 

todėl stipri ir įtakinga NATO ir ES valstybių grupė yra pakankamai įtakinga tam, kad formuotų 

pasaulines kibernetinės erdvės taisykles (Poptchev, 2020, p. 36). Šiame skyriuje NATO ir ES 

bendradarbiavimo kibernetinėje srityje faktoriai yra vertinami per politinius ir praktinius sąveikos 

aspektus, kurie leis identifikuoti, ar šių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą analizuojamoje 

srityje galima tapatinti su pliuralistine tvirtai siejama saugumo bendrija. 

3.1. POLITINIAI BENDRADARBIAVIMO ASPEKTAI 
 

Šioje dalyje bus vertinami politiniai NATO ir ES sąveikos kibernetinio saugumo srityje 

aspektai ir jų tarpusavio sąsajos. Svarbiausių NATO ir ES kibernetinio saugumo principų, 

prioritetų ir kibernetinės erdvės terminų palyginimas bei 2016 m. ir 2018 m. bendrų NATO ir ES 

pareiškimų dėl bendradarbiavimo kokybinė turinio analizė leis identifikuoti šių organizacijų 

sąveikos kibernetinio saugumo ir gynybos srityje aspektus bei įvertinti jų tarpusavio koreliaciją. 

Bus siekiama identifikuoti, ar išskirti NATO ir ES bendradarbiavimo politinėje srityje aspektai 

gali būti tapatinami su pliuralistinės saugumo bendrijos bruožais. 
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3.1.1. BENDRŲ VERTYBIŲ IR NUOVOKOS RAIŠKA NATO IR ES 
KIBERNETINĖS GYNYBOS POLITIKOJE 

 

D. Štitilis, P. Pakutinskas ir I. Malinauskaitė pastebi, kad ES strateginės nuostatos dėl 

kibernetinio saugumo yra išdėstytos kur kas detaliau nei NATO dokumentuose (Štitilis ir kt., 2016, 

p. 1155). ES aiškiai identifikuoja esminius kibernetinio saugumo principus: parama ES vertybėms; 

pagrindinių teisių, saviraiškos laisvės ir asmens duomenų apsauga; prieigos galimybė visiems; 

bendra valstybių narių atsakomybė; demokratiškas ir efektyvus valdymas (Štitilis ir kt., 2016, p. 

1155-1156). NATO, priešingai, svarbiausių principų nedetalizuoja, tačiau pabrėžia, kad 

kibernetinio saugumo pastangos yra grindžiamos prevencijos, atsparumo ir nedubliavimo 

aspektais, kurie yra esminiai, siekiant vykdyti kibernetinių incidentų prevenciją. Pažymėtina ir tai, 

kad kibernetinio saugumo sritis iliustruoja NATO ir ES pozicijų skirtumą – NATO yra linkusi 

kibernetinę erdvę militarizuoti ir akcentuoja kibernetinių pajėgumų vystymą, o ES dokumentuose 

išryškinami kibernetinės erdvės teisių, laisvių ir diplomatijos aspektai (Pernik, 2014, p. 3–4).  

Nepaisant identifikuotų skirtumų, J. Burton’as pabrėžia, kad bendri interesai, vertybės ir 

grėsmės skatina NATO ir ES bendradarbiauti kibernetinio saugumo srityje (Burton, 2015, p. 312).  

Abi organizacijos yra vienijamos bendrų interesų ne tik dėl to, kad dauguma valstybių priklauso 

tiek vienai, tiek kitai organizacijai, bet ir dėl to, kad tiek NATO, tiek ES akcentuoja atviros ir 

visiems prieinamos kibernetinės erdvės principus ir prieštarauja interneto duomenų srauto 

cenzūrai. 2013 m. ES kibernetinio saugumo strategijoje pabrėžiama, kad „kibernetinėje erdvėje 

pagrindinės teisės, demokratija, teisinės valstybės principai turi būti saugomi“ (Europos Komisija, 

2013, p. 2). Nors NATO, priešingai nei ES, būdama karine organizacija savo kibernetinio saugumo 

nuostatose nepabrėžia kibernetinės erdvės teisių ir laisvių, vertybinių elementų principų, ir, vietoje 

jų, akcentuoja kibernetinės gynybos ir pajėgumų plėtros aspektus, vertybinių elementų svarba 

atsispindi bendrinėse NATO deklaracijose: „sąjungininkai sutinka, kad visiems reikalinga 

taisyklėmis pagrįsta, nuspėjama, atvira, laisva ir saugi elektroninė erdvė“ (NATO, 2020).  

Galima pastebėti, kad NATO ir ES kibernetinio saugumo srityje yra vienijamos ne tik 

sutampančių vertybių, kurias iliustruoja abiejų organizacijų akcentuojami atviros ir laisvos 

kibernetinės erdvės principai, bet ir bendros nuovokos. Tiek NATO, tiek ES esminius 

„kibernetinio saugumo“ ir „kibernetinės gynybos“ terminus apibrėžia remdamosis tais pačiais 

kriterijais. Į „kibernetinio saugumo“ terminą abi organizacijos įtraukia informacijos 
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konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo aspektus, o „kibernetinę gynybą“ identifikuoja kaip 

gebėjimą reaguoti į priešiškus veiksmus virtualioje erdvėje (žr. 4 pav.). Darytina išvada, kad 

NATO ir ES sąveiką kibernetinio saugumo srityje palengvina ne tik sutampančios vertybės, bet ir 

bendras svarbiausių sąvokų ir terminų suvokimas, kurį, apibrėždami pliuralistinę silpnai siejamą 

saugumo bendriją, akcentavo E. Adler’is ir M. Barnett’as. Šie bruožai yra svarbūs, siekiant vystyti 

tvirtai siejamos saugumo bendrijos bruožus. 

 

Terminas NATO apibr ėžimas ES apibrėžimas 
Kibernetinis 
saugumas 

1. Gebėjimas užtikrinti ryšių ir 
informacinėmis sistemomis 
perduodamos informacijos 
konfidencialumą, vientisumą 
ir prieinamumą. 

1. Veiksmų, kuriais užtikrinama 
kibernetinės erdvės ir jos vartotojų 
apsauga nuo kibernetinių grėsmių, 
visuma.  

2. Atsižvelgiant į skirtingus 
komponentų tipus kibernetinėje 
erdvėje, kibernetinis saugumas 
turėtų apimti šiuos aspektus: 
prieinamumą, patikimumą, 
saugumą, konfidencialumą, 
vientisumą, išlaikomumą, tvirtumą, 
išgyvenamumą, atsparumą, 
atskaitomybę, autentiškumą, 
nepaneigimą. 

Kibernetinė 
gynyba 

1. Gebėjimas apsaugoti ryšių ir 
informacinių sistemų paslaugų 
teikimą ir valdymą, reaguojant 
į galimus, gresiančius ir realius 
kenkėjiškas veiksmus 
virtualioje erdvėje. 

1. Kibernetinė gynyba apima įvairius 
gynybinius mechanizmus, kurie 
galėtų būti naudojami siekiant 
reaguoti į kibernetines atakas ir 
minimalizuoti jų poveikį. 

4 pav. NATO ir ES terminų palyginimas. Sudarė autorė. Sudaryta remiantis NATO CCDCOE ir ENISA 
duomenimis. 

 

Profesoriai B. Lete ir P. Pernik pastebi, kad NATO ir ES susiduria su to paties pobūdžio 

kibernetinėmis grėsmėmis, kurias inicijuoja trys veikėjų grupės: elektroninių nusikaltimų 

sindikatai; politiškai motyvuoti nevalstybiniai veikėjai; priešiškos valstybės (Lete & Pernik, 2017, 

p. 1). Priešiški šių veikėjų grupių veiksmai virtualioje erdvėje yra įvairialypiai, apimantys tiek 

masines sukčiavimo kampanijas, tiek įsilaužimus į kritinės reikšmės infrastruktūras, todėl 

neigiamai veikia ne tik karinį, bet ir civilinį, politinį bei ekonominį organizacijų saugumą. 

Pabrėžtina tai, kad kibernetinių grėsmių įvairialypiškumas skatina sustiprinti civilinio ir karinio 

sektorių pastangų apjungimą – šiuo atveju labai svarbus ne tik glaudus valdžios institucijų ir 
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privataus sektoriaus, bet ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimas (Štitilis ir kt., 2016, p. 

1157).  

D. Štitilis, P. Pakutinskas ir I. Malinauskaitė pastebi, kad, nepaisant identifikuotų NATO 

ir ES kibernetinės politikos skirtumų, šių tarptautinių organizacijų deklaruojami kibernetinio 

saugumo principai yra aktualūs ir papildo vienas kitą (Štitilis ir kt., 2016, p. 1155). NATO, būdama 

karine organizacija, atstovauja kibernetinių pajėgumų vystymą ir gynybinius aspektus – 

organizacija pirmenybę teikia virtualios erdvės operacijų užtikrinimui bei jų integracijai į NATO 

misijas. ES, priešingai, daugiausiai dėmesio skiria kibernetinės diplomatijos įrankiams, plėtoja 

internetinių paslaugų ir produktų sertifikavimo sistemas, stiprina mokslinių tyrimų, susijusių su 

kibernetinės erdvės saugumu, galimybes (Pernik, 2019, p. 9). Pabrėžtina tai, kad, siekiant 

kibernetinio saugumo ir atsparumo, svarbus ne tik NATO ir ES akcentuojamas pastangų 

dubliavimo vengimo principas, bet ir karinių bei civilinių išteklių, kuriuos atstovauja 

analizuojamos organizacijos, apjungimas, didinantis efektyvios kibernetinės gynybos galimybes 

(Štitilis ir kt., 2016, p. 1155). NATO dokumentuose pripažįstama, kad „nors NATO vysto 

kibernetinės gynybos pajėgumus, Aljansui reikalinga ES parama, nes ši organizacija vysto 

kibernetinės erdvės teisės standartus“ (NATO Parliamentary Assembly, 2011, p. 17–18). Šis 

aspektas iliustruoja, kad NATO ir ES yra vienijamos ne tik ilgalaikėje perspektyvoje suformuoto 

abipusio pasitikėjimo, bet ir susidomėjimo, kurį atspindi ne tik kibernetinės gynybos politikoje 

akcentuojamas pastangų dubliavimo vengimo principas, bet ir atsakomybės sričių pasiskirstymas 

kibernetinio saugumo ir gynybos sektoriuje. 

Nors tiek mokslininkų straipsniai ir analizuojamų organizacijų kibernetinės gynybos 

politiką formuojantys dokumentai, tiek NATO ir ES terminų palyginimas iliustruoja, kad šios 

organizacijos kibernetinio saugumo srityje yra ne tik vienijamos tarpusavio pasitikėjimo ir bendros 

nuovokos, bet ir pasiskirsčiusios tam tikras atsakomybės sritis, kibernetinio saugumo ekspertų 

vertinimas šiuo klausimu nėra vienareikšmis. Nepaisant to, kad 5 iš 8 apklaustųjų sutiko/iš dalies 

sutiko su teiginiu, kad NATO ir ES bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje paskatino ne 

tik bendros grėsmės suvokimas, bet ir ilgalaikėje perspektyvoje susiformavęs bendras identitetas 

ir tarpusavio pasitikėjimas, 1 ekspertas buvo linkęs nesutikti su šiuo teiginiu, o likę teigė neturintys 

konkrečios nuomonės šiuo klausimu (žr. 5 pav.).  
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Ar sutinkate, kad NATO ir ES 
bendradarbiavimą kibernetinio 

saugumo srityje paskatino ne tik 
bendros grėsmės suvokimas, bet ir 

ilgalaikėje perspektyvoje 
susiformavęs bendras identitetas ir 

tarpusavio pasitikėjimas? V
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Ekspertas Nr. 1  X      

Ekspertas Nr. 2   X     

Ekspertas Nr. 3  X      

Ekspertas Nr. 4    X    

Ekspertas Nr. 5   X     

Ekspertas Nr. 6      X  

Ekspertas Nr. 7    X    

Ekspertas Nr. 8  X      
5 pav. 3 klausimas: Ar sutinkate, kad NATO ir ES bendradarbiavim1 kibernetinio saugumo srityje paskatino ne tik 

bendros grėsmės suvokimas, bet ir ilgalaikėje perspektyvoje susiformavęs bendras identitetas ir tarpusavio 
pasitikėjimas? Sudarė autorė. 

 
 

Analizuojant atsakomybės sričių kibernetinėje srityje pasiskirstymą tarp analizuojamų 

organizacijų, ekspertų nuomonės pasiskirstė ypač netolygiai: 5 ekspertai teigė visiškai 

sutinkantys/iš dalies sutinkantys su jų vertinimui pateiktu teiginiu, o likę 3 nesutiko/iš dalies 

nesutiko su šiuo aspektu (žr. 6 pav.). Galima pastebėti, kad šiuo atveju nebuvo ekspertų, 

neišreiškusių savo nuomonės, t.y. pateikusių nei sutinku, nei nesutinku atsakymo variantą, todėl 

šis vertinimas yra ypač dinamiškas. Apibendrinant pateiktus vertinimus galima daryti išvadą, kad 

analizuojamose srityse stinga vieningos ekspertinės nuomonės, todėl ji negali nei patvirtinti, nei 

paneigti pateiktų NATO ir ES bendradarbiavimo kibernetinėje srityje aspektų. Darytina išvada, 

kad kibernetinio saugumo srities naujumas skatina ekspertus vertinti NATO ir ES 

bendradarbiavimą ne bendriniais aspektais, o remiantis užimamomis pareigybėmis ir turima 

praktine patirtimi šioje srityje.  

 
 

 



44 
 

Ar pritariate teiginiui, kad 
kibernetinio saugumo ir gynybos 
srityje galima identifikuoti sričių 

pasiskirstymą tarp organizacijų: ES 
formuoja kibernetinės erdvės teisės 
standartus ir gilinasi į kibernetinės 
diplomatijos aspektus, o NATO 
stiprina kibernetinės gynybos 

pajėgumus ir plėtoja prevencinius 
gebėjimus? 
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Ekspertas Nr. 1   X     

Ekspertas Nr. 2      X  

Ekspertas Nr. 3     X   

Ekspertas Nr. 4      X  

Ekspertas Nr. 5 X       

Ekspertas Nr. 6   X     

Ekspertas Nr. 7 X       

Ekspertas Nr. 8   X     
6 pav. 4 klausimas: Ar pritariate teiginiui, kad kibernetinio saugumo ir gynybos srityje galima identifikuoti sričių 

pasiskirstymą tarp organizacijų: ES formuoja kibernetinės erdvės teisės standartus ir gilinasi į kibernetinės 
diplomatijos aspektus, o NATO stiprina kibernetinės gynybos pajėgumus ir plėtoja prevencinius gebėjimus? 

Sudarė autorė. 
 

Apibendrinant NATO ir ES kibernetinio saugumo principus galima teigti, kad, nepaisant 

kibernetinio saugumo politikos strateginių nuostatų skirtumų, šias tarptautines organizacijas 

kibernetinio saugumo srityje vienija ne tik bendri vertybiniai aspektai ir nuovoka, bet ir abipusis 

susidomėjimas. Tiek NATO, tiek ES akcentuoja laisvos, atviros ir saugios virtualios erdvės 

aspektus, o esminius šios srities apibrėžimus identifikuoja remdamosis tais pačiais parametrais. 

Pažymėtina tai, kad sutampančios kertinės vertybės ir bendras esminių sąvokų, palengvinančių 

tarpusavio komunikaciją, suvokimas yra vieni svarbiausių profesorių E. Adler’io ir M. Barnett’o 

išplėtotos pliuralistinės silpnai siejamos saugumo bendrijos bruožų. Be to, NATO ir ES 

kibernetinės gynybos politikoje akcentuojamas pastangų dubliavimo vengimo principas leidžia ne 

tik apjungti karinius ir civilinius šių organizacijų išteklius, padidinančius efektyvios kibernetinės 

gynybos galimybes, bendram tikslui, bet ir identifikuoti abipusio susidomėjimo faktorių, kurį 

atspindi atsakomybės sričių pasiskirstymas – NATO, būdama karine organizacija, atstovauja 
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kibernetinių pajėgumų vystymą ir gynybinius aspektus, o ES daugiausiai dėmesio skiria 

kibernetinės teisės ir diplomatijos įrankiams.  

 

3.1.2. BENDRI NATO IR ES PAREIŠKIMAI DĖL BENDRADARBIAVIMO: 
BENDROS GRĖSMĖS SUVOKIMAS IR KORPORATYVINIO 

IDENTITETO FORMAVIMASIS 
 

Nors NATO ir ES bendradarbiavimas kibernetinio saugumo srityje prasidėjo dar 2010 m., 

kai buvo pradėti rengti neoficialūs abiejų organizacijų informacinių sistemų specialistų susitikimai 

ir tarpusavio konsultacijos, kurios dar labiau suaktyvėjo įkūrus CERT-EU ir pradėjus organizuoti 

CERT-EU ir NCIRC iniciatyvas (pavyzdžiui, ES atstovai buvo kviečiami stebėti kasmet 

organizuojamų NATO kibernetinės gynybos pratybų „Cyber Coalition“), 2014 m. prasidėjusi krizė 

Rytų Ukrainoje paskatino NATO ir ES ne tik stiprinti bendradarbiavimą kibernetinio saugumo 

srityje, bet ir ieškoti būdų, kaip šį bendradarbiavimą oficialiai įteisinti (EU External Action 

Service). 2016 m. Varšuvoje buvo pasirašytas pirmasis pareiškimas dėl NATO ir ES 

bendradarbiavimo, kuriuo, tarp kitų tikslų, buvo siekiama „išplėsti kibernetinio saugumo ir 

gynybos koordinavimą ne tik bendrų misijų ir operacijų metu, bet ir organizuojant bendras 

kibernetinės gynybos pratybas ir mokymus“ (Joint Declaration, 2016). B. Lete ir P. Pernik teigimu, 

šis organizacijų pareiškimas tapo vienu reikšmingiausių žingsnių ne tik plėtojant NATO ir ES 

bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje, bet ir vystant bendrą kibernetinį saugumą (Lete & 

Pernik, 2017, p. 2).  

Siekiant „suteikti naują impulsą ir naujo turinio strateginei NATO ir ES partnerystei“, 2016 

m. pareiškime buvo numatytos esminės sritys, kuriose bus siekiama ugdyti praktinį organizacijų 

bendradarbiavimą (Joint Declaration, 2016). Tarp 7 esminių aspektų, tarp kurių – kova su 

hibridinėmis grėsmėmis, gynybinių pajėgumų plėtra, gynybos pramonė ir moksliniai tyrimai, buvo 

išskirtas ir kibernetinio saugumo bei gynybos koordinavimas. Siekiant šio tikslo, buvo numatyta: 

pasikeisti koncepcijomis dėl kibernetinės gynybos aspektų integravimo į atitinkamų misijų ir 

operacijų planavimą bei vykdymą; derinti kibernetiniams mokymams taikomus reikalavimus ir 

sudaryti sąlygas abipusiam dalyvavimui atitinkamuose mokymuose; skatinti bendradarbiavimą 

kibernetinės gynybos mokslinių tyrimų ir technologijų inovacijų srityje plėtojant ES, NATO ir 
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NATO CCDCOE ryšius; stiprinti bendradarbiavimą kibernetinės gynybos pratybų srityje (ES 

Taryba, 2016, p. 7–8). 

Kokybinio ekspertų interviu rezultatai iš dalies sutampa su B. Lete ir P. Pernik nuomone – 

5 iš 8 apklaustųjų teigė sutinkantys/iš dalies sutinkantys su teiginiu, kad nuo 2016 m. pasirašyto 

bendro NATO ir ES pareiškimo dėl bendradarbiavimo yra pastebima aktyvesnė šių organizacijų 

sąveika kibernetinio saugumo ir gynybos srityje (žr. 7 pav.). Nepaisant to, kad didesnė dalis 

ekspertų yra linkę sutikti, 2 ekspertai iš dalies nesutiko/visiškai nesutiko su jų vertinimui pateiktu 

teiginiu, o vienas teigė neturintis konkrečios nuomonės šiuo klausimu. Galima matyti, kad šiuo 

atveju ekspertų nuomonės taip pat pasiskirstė ypač netolygiai ir apėmė beveik pilną vertinimo 

skalę, todėl šis vertinimas negalėjo nei patvirtinti, nei paneigti analizuojamo NATO ir ES 

bendradarbiavimo aspekto. 

 

Ar sutiktumėte su teiginiu, kad nuo 
2016 m., kuomet buvo pasirašytas 

bendras NATO ir ES pareiškimas dėl 
bendradarbiavimo, kuriame vienu 

svarbiausių organizacijų 
bendradarbiavimo prioritetų buvo 

numatytas kibernetinis saugumas, yra 
pastebima aktyvesnė šių organizacijų 

sąveika kibernetinio saugumo ir 
gynybos srityje? 
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Ekspertas Nr. 1  X      

Ekspertas Nr. 2  X      

Ekspertas Nr. 3  X      

Ekspertas Nr. 4  X      

Ekspertas Nr. 5       X 

Ekspertas Nr. 6     X   

Ekspertas Nr. 7    X    

Ekspertas Nr. 8   X     
7 pav. 5 klausimas: Ar sutiktumėte su teiginiu, kad nuo 2016 m., kuomet buvo pasirašytas bendras NATO ir ES 
pareiškimas dėl bendradarbiavimo, kuriame vienu svarbiausių organizacijų bendradarbiavimo prioritetų buvo 
numatytas kibernetinis saugumas, yra pastebima aktyvesnė šių organizacijų sąveika kibernetinio saugumo ir 

gynybos srityje? Sudarė autorė. 
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Analizuojant 2016 m. bendro pareiškimo dėl NATO ir ES bendradarbiavimo turinį, galima 

matyti, kad jame gausu šių organizacijų, kaip nedalomo vieneto, identifikavimo faktorių (žr. 3 

lentelė). Pareiškime NATO ir ES yra identifikuojama kaip „euroatlantinė bendrija“, kurios 

saugumas yra tarpusavyje susijęs, o partnerystė grindžiama abipusio atvirumo principais, 

nepažeidžiant atskirų valstybių saugumo ir gynybos politikos principų. Šie aspektai leidžia daryti 

išvadą, kad NATO ir ES ne tik atitinka pliuralistinės saugumo bendrijos bruožus, bet ir yra 

vienijama vienos svarbiausių tvirtai siejamos saugumo bendrijos savybių – korporatyvinio 

identiteto, kuomet pradedama save tapatinti ne su atskira valstybe ar organizacija, o pačia 

euroatlantine bendrija ir jos normomis. Svarbu pažymėti ir tai, kad pareiškime minima bendrų 

vertybių, kaip esminio taikos palaikymo faktoriaus, svarba. Sutampančios kertinės vertybės yra 

vienas svarbiausių pliuralistinės silpnai siejamos saugumo bendrijos bruožų. 

Pareiškime pripažįstama, kad esminis organizacijų bendradarbiavimo tikslas yra 

orientuotas į bendrų grėsmių ir iššūkių suvaldymą, kuris saugumo bendrijų studijose yra 

suvokiamas kaip viena esminių priežasčių, skatinančių jų formavimąsi. Bendros grėsmės 

suvokimas yra vienas iš pliuralistinės silpnai siejamos saugumo bendrijos bruožų, skatinančių 

abipusio susidomėjimo formavimąsi. Šiuo atveju, siekiant suvaldyti bendro pobūdžio grėsmę, 

formuojasi abipusis susidomėjimas, kylantis iš žinių apie tuos, su kuriais bendraujama. Tai reiškia, 

kad, numačiusios formuoti saugumo bendriją, partnerės visų pirma įvertina esminius tarpusavio 

bendradarbiavimo faktorius ir tai, kiek šie faktoriai būtų sėkmingi ilgalaikėje perspektyvoje. 

Abipusis susidomėjimas skatina ilgalaikę tarpusavio sąveiką ir abipusio įsipareigojimo jausmą, 

kurį pareiškime galima identifikuoti frazėje „stipresnė NATO ir stipresnė ES sutvirtina viena kitą“. 

Kaip pastebi R. Cohen’as ir M. Mihalka, tarpusavio priklausomybė lemia bendros tapatybės 

formavimąsi (Cohen & Mihalka, 2001, p. 64). Darytina išvada, kad E. Adler’io ir M. Barnett’o 

išskirti pliuralistinių saugumo bendrijų bruožai yra ne tik glaudžiai tarpusavyje susiję, bet ir skatina 

vienas kito formavimąsi. 

Siekdamos patvirtinti bendradarbiavimo poreikį ir pabrėžti, kad bendros saugumo ir 

gynybos iniciatyvos yra abipusiai naudingos, 2018 m. liepos 10 d. NATO ir ES pasirašė naują 

bendrą pareiškimą, kuriame išdėstytos svarbiausios sritys, kuriose bus siekiama glaudesnio 

organizacijų bendradarbiavimo (Jont Declaration, 2018). Tarp 5 esminių sričių – karinio 

mobilumo, hibridinių grėsmių, kovos su terorizmu bei moterų saugumo, antruoju prioritetu 

išskirtas kibernetinis saugumas. Aptardamas naująjį NATO ir ES pareiškimą tuometinis Europos 
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Vadovų Tarybos pirmininkas D. Tusk’as teigė, kad užtvirtintas siekis stiprinti organizacijų 

partnerystę išskirtose esminėse srityse „perkelia NATO ir ES bendradarbiavimą į kitą lygį“, taip 

siekdamas pabrėžti, kad stipri organizacijų partnerystė kasmet tampa vis glaudesnė (Europos 

Vadovų Taryba, 2018).  

Analizuojant 2018 m. bendro NATO ir ES pareiškimo turinį, galima pastebėti, kad jame 

tarpusavio bendradarbiavimo faktoriai yra identifikuojami remiantis tais pačiais aspektais, kaip ir 

2016 m. pareiškime (žr. 3 lentelė). Šiuo atveju bandyta dar ryškiau pabrėžti išskirtinį euroatlantinės 

bendrijos santykių pobūdį NATO ir ES bendradarbiavimą įvertinant „beprecedente kokybe“. 

Pareiškime akcentuotas saugumo bendrijų teorijoje ypač svarbus bendrų vertybių faktorius bei 

teigiama, kad sutampančios kertinės vertybės yra pagrindinis aspektas, skatinantis organizacijas 

bendrai spręsti iškilusius saugumo iššūkius ir problemas.  

Bendruose NATO ir ES pareiškimuose identifikuoti tikslai yra įgyvendinami remiantis 

bendru pasiūlymų rinkiniu, į kurį įtraukti 74 konkretūs veiksmai 7 srityse. Iki 2020 m. pabaigos 

buvo pateiktos penkios ataskaitos, kuriose buvo pristatyti išskirtose srityse pasiekti rezultatai. 

Analizuojant paskutinės ataskaitos, pateiktos 2020 m. birželio 16 d., duomenis galima teigti, kad 

pažanga vystant NATO ir ES bendradarbiavimą kibernetinio saugumo ir gynybos srityje buvo 

pagrįsta apčiuopiamais rezultatais:  

• 2019 m. spalio mėn. ES atstovai buvo pakviesti dalyvauti NATO CCDCOE 

organizuojamame „CyberSec“ (liet. „Kibernetinis saugumas“) forume, kurio metu 

pristatomi naujausi kibernetinio saugumo sprendimai; 

• 2019 m. spalio mėn. įvyko bendras seminaras, kurio metu buvo pristatomos 

kibernetinio saugumo koncepcijos ir doktrinos; 

• 2019 m. spalio mėn. buvo surengtas bendras seminaras, kurio metu buvo 

aptariamas kibernetinio saugumo švietimo bei mokymo tinklas; 

• 2019 m. gruodžio mėn. įvyko aukšto lygio NATO ir ES atstovų derybos dėl 

kibernetinio saugumo ir gynybos, kurių teminių sesijų metu buvo sprendžiami 

aktualūs klausimai: kibernetinio saugumo integravimas į krizių valdymą ir 

atsakomieji veiksmai; tinklo saugumas ir atsparumas, įtraukiant naujos kartos 5G 

ryšį; kibernetinis stabilumas valstybėse narėse; kibernetinio atsparumo didinimas 

partnerių šalyse; institucijų, atsakingų už reagavimą į kibernetinius incidentus, 

partnerystė; 
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• 2019 m. ES atstovai dalyvavo NATO kibernetinio saugumo pratybose „Cyber 

Coalition“ ir „Locked Shields“ (Fifth progress report, 2020).  

Apibendrinant pateiktus duomenis galima pastebėti, kad 2016 m. ir 2018 m. bendri 

pareiškimai dėl NATO ir ES bendradarbiavimo tapo oficialiu pamatu, skatinančiu plėtoti 

organizacijų bendradarbiavimą saugumo ir gynybos, įskaitant ir kibernetinį saugumą, srityje. Šių 

pareiškimų pasirašymas tapo ypač svarbiu vystant bendrą kibernetinį saugumą – buvo pradėta ne 

tik aktyviai organizuoti seminarus ir mokymus, orientuotus į dalijimąsi koncepcijomis bei švietimo 

tinklų plėtrą, bet ir rengti aukšto lygio NATO ir ES atstovų derybas bei abipusiai dalyvauti 

organizacijų vystomose kibernetinio saugumo pratybose. Bendrų pareiškimų kokybinė turinio 

analizė leidžia išskirti, kad NATO ir ES save identifikuoja kaip „euroatlantinę bendriją“, kurią 

vienija ne tik bendri saugumo iššūkiai, bet ir sutampančios vertybės. Šis aspektas leidžia 

identifikuoti korporatyvinio identiteto, išskirto pliuralistinių tvirtai siejamų saugumo bendrijų 

studijose, susiformavimą. Bendruose organizacijų pareiškimuose pripažįstama, kad esminis jų 

bendradarbiavimo tikslas yra orientuotas į bendrų grėsmių ir iššūkių suvaldymą, kuris yra 

identifikuojamas kaip vienas iš silpnai siejamų saugumo bendrijų bruožų, skatinančių abipusio 

susidomėjimo formavimąsi. 

3.2. PRAKTINIAI BENDRADARBIAVIMO ASPEKTAI 
 

Šioje dalyje bus vertinami praktinio NATO ir ES bendradarbiavimo kibernetinio saugumo 

ir gynybos srityje aspektai. Bus siekiama įvertinti sekančius aspektus: kaip kito NATO ir ES 

atstovų sąveika kibernetinės gynybos pratybose bei kokią įtaką ši sąveika turi organizacijų 

bendradarbiavimui; kokias technines galimybes šios organizacijos vysto siekdamos plėtoti 

tarpusavio bendradarbiavimą kibernetinės gynybos srityje. Šių aspektų vertinimas leis 

identifikuoti,  ar išskirti praktinio bendradarbiavimo aspektai gali būti tapatinami su pliuralistinės 

saugumo bendrijos bruožais. 

 

3.2.1. NATO IR ES ATSTOVŲ SĄVEIKA KIBERNETINĖS GYNYBOS PRATYBOSE 
 

E. Seker’is teigia, kad naujos kartos kibernetiniai iššūkiai ir sparčiai modernėjančios 

išmaniosios technologijos, leidžiančios išpuolius virtualioje erdvėje įgyvendinti ne tik anonimiškai 



50 
 

ir išnaudojant minimalius išteklius, bet ir iš bet kurio pasaulio taško, skatina vystyti kibernetinės 

gynybos pratybų, kurių metu ne tik išbandomos techninės reagavimo į kibernetinius incidentus 

galimybės, bet ir ugdomas sąmoningumas, tinklą (Seker, 2018, p. 2). B. Lete ir P. Pernik papildo 

ir teigia, kad bendros NATO ir ES kibernetinės gynybos pratybos yra esminis faktorius, leidžiantis 

šių organizacijų atstovams susipažinti su instituciniais procesais, plėtoti bendro pobūdžio atsaką į 

kibernetinius incidentus bei vystyti apibusį pasitikėjimą (Lete & Pernik, 2017, p. 5). Autoriai 

pažymi, kad vienas svarbiausių jungtinių pratybų tikslų turėtų būti sutelktas į dalijimąsi 

konfidencialia informacija, nes tai ne tik formuoja dalijimosi kultūrą ir palengvina tarpusavio 

komunikaciją, bet ir skatina abipusio pasitikėjimo lygį. Nors NATO ir ES kibernetinės gynybos 

pratybas organizuoja atskirais pajėgumais, abiejų organizacijų atstovai nuo 2016 m., kuomet buvo 

pasirašytas bendras NATO ir ES pareiškimas dėl bendradarbiavimo, kuriame vienu esminių 

sąveikos prioritetų buvo numatytas kibernetinio saugumo ir gynybos koordinavimas, yra 

kviečiami stebėti ir dalyvauti organizuojamose pratybose. 

Analizuojant NATO ir ES kibernetinės gynybos pratybas, tikslinga būtų išskirti tris 

esmines, kurios ne tik pritraukia daugiausiai informacinių sistemų specialistų iš skirtingų pasaulio 

šalių, bet ir vadovaujasi realiais scenarijais, paremtais kritinių infrastruktūrų tinklų ir sistemų 

gynyba: NATO organizuojamos pratybos „Cyber Coalition“ ir „Locked Shields“; ES 

organizuojamos pratybos „Cyber Europe“. Šių kibernetinės gynybos pratybų metu ne tik 

testuojami atskirų komandų kibernetinio saugumo įgūdžiai, bet ir, remiantis realių situacijų 

scenarijais, dalyviams suteikiamos naujos žinios ir patirtis, kurių reikia virtualios erdvės 

incidentams užkardyti ir išspręsti. Pavyzdžiui, atsižvelgdami į pastarųjų dešimtmečių aviacijos 

sektoriaus šuolį ir sparčią pažangiųjų technologijų integraciją į klientų aptarnavimą šioje srityje, 

ENISA atstovai 2018 m. vykusioms “Cyber Europe” pratyboms parinko scenarijų, orientuotą į 

kibernetinį išpuolį prieš oro uosto informacines sistemas (ENISA, 2018, p. 1). Nors kiekvienais 

metais šioms pratyboms yra parenkami naujo pobūdžio vyraujančias aktualijas atitinkantys 

scenarijai, pratybų organizavimo principas išlieka sutelktas į „mėlynųjų“ komandų (angl. blue 

teams), kurios yra atsakingos už paskirtos įmonės ar organizacijos informacinių sistemų ir jose 

saugomos informacijos saugumą, treniravimą (Seker, 2018, p. 5). Analizuodami NATO ir ES 

kibernetinio saugumo pratybų scenarijus B. Lete ir P. Pernik pabrėžia, kad, nepaisant jų metu 

suteikiamų žinių ir įgūdžių, vis dar trūksta jungtinių šių organizacijų pratybų, neapsiribojančių 

kriziniu kibernetinio saugumo atveju (Lete & Pernik, 2017, p. 6). Autorių teigimu, krizinė 
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kibernetinio saugumo situacija, perauganti į karinį konfliktą, leistų pilnai ištestuoti NATO bei ES 

galimybes ir pajėgumus. 

Pirmojoje 2017 m. birželio mėn. pateiktoje ataskaitoje dėl bendro NATO ir ES pareiškimo 

įgyvendinimo pažymėta, kad kibernetinio saugumo pratybų koordinavimo procesas yra 

progresuojantis (Progress report, 2017). Nors ataskaitoje nėra tikslių duomenų apie organizacijų 

atstovų dalyvavimą kibernetinio saugumo pratybose, progresą įrodo praktinis NATO ir ES atstovų 

įsitraukimas į pratybas: nuo 2017 m. ES komanda dalyvauja kasmet NATO CCDCOE 

organizuojamos pratybose „Cyber Coalition“; nuo 2018 m. ES atstovai yra pakviesti dalyvauti 

didžiausiose kasmet NATO organizuojamose pratybose „Locked Shields“; 2018 m. NATO 

atstovai buvo pakviesti stebėti ENISA organizuojamų pratybų „Cyber Europe“ (žr. 4 lentelė). Nors 

pirmasis bendras NATO ir ES pareiškimas dėl bendradarbiavimo buvo pasirašytas dar 2016 m. 

liepos mėn., o aktyvesnė tarpusavio sąveika kibernetinės gynybos pratybose yra identifikuojama 

tik 2017 m. pabaigoje, įvertinus laiką, reikalingą pratybų pasiruošimui, į kurį įtraukiamos ir metų 

eigoje vykstančios planavimo konferencijos, galima teigti, kad laikotarpis nuo pareiškimo 

pasirašymo iki pirmosios sąveikos yra minimalus tam, kad komanda atliktų pilną pasiruošimą ir 

galėtų pilnu pajėgumu veikti pratybose. Darytina išvada, kad 2016 m. pasirašytas bendras NATO 

ir ES pareiškimas dėl bendradarbiavimo tapo esminiu faktoriumi, paskatinusiu aktyvią 

organizacijų sąveiką kibernetinio saugumo pratybose. 

Reikėtų pažymėti, kad kibernetinės gynybos pratybų kontekste NATO vaidmuo, lyginant 

su ES, yra svaresnis: pratybos „Locked Shields“ ir „Cyber Coalition“ yra vertinamos kaip vienos 

didžiausių kibernetinio saugumo pratybų pasaulyje; šios pratybos, priešingai nei „Cyber Europe“, 

yra organizuojamos kiekvienais metais; šiose pratybose, priešingai nei „Cyber Europe“, 

neapsiribojama praktiniu NATO narių dalyvavimu ir yra įtraukiamos partnerių komandos (Seker, 

2018, p. 2–3). Paminėti aspektai skatina daryti išvadą, kad NATO yra orientuota ne tik į 

kibernetinių pajėgumų ir gebėjimų stiprinimą bei dalijimąsi sukaupta patirtimi, bet ir į nuoseklų 

praktinį suformuotų įgūdžių patikrinimą, leidžiantį identifikuoti vyraujančias kibernetinio 

saugumo spragas. Nors NATO organizuojamų pratybų tikslai yra identifikuojami detaliau, galima 

pastebėti, kad abi organizacijos akcentuoja tarpusavio bendradarbiavimo aspektą, kuris iliustruoja 

siekį efektyviai dalintis informacija, susijusia su pastebėtomis anomalijomis informacinių sistemų 

tinkluose (žr. 4 lentelė). Savalaikis sąjungininkų ir partnerių informavimas apie pastebėtas grėsmes 
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virtualioje erdvėje leidžia ne tik ugdyti kibernetinį atsparumą, bet ir vystyti „tarpusavio pagalbos“ 

sistemą, formuojančią kolektyvinio saugumo susitarimus. 

Reikėtų pažymėti, kad NATO ir ES bendradarbiavimas kibernetinės gynybos pratybose 

leidžia ne tik ugdyti bei dalintis šiai sričiai aktualiais įgūdžiais ir žiniomis, bet ir, kaip pastebėjo 

B. Lete ir P. Pernik, ugdyti tarpusavio pasitikėjimą (Lete & Pernik, 2017, p. 5). Ekspertų kokybinio 

interviu vertinimas patvirtina šį teiginį – net 7 iš 8 apklaustų ekspertų visiškai sutinka/sutinka/iš 

dalies sutinka, kad NATO ir ES komandų dalyvavimas kibernetinės gynybos pratybose ugdo 

tarpusavio pasitikėjimą tarp analizuojamų organizacijų (žr. 8 pav.). Tik Ekspertas Nr. 4 nei sutiko, 

nei nesutiko su jo vertinimui pateiktu aspektu, o šiam teiginiui prieštaraujančių nebuvo.  Reikia 

pabrėžti, kad šiuo atveju tarpusavio komunikacija vyksta ne tik tarp organizacijų valdžios atstovų, 

bet ir tarp kitų visuomenės sluoksnių – skirtingo lygmens ir skirtingas institucijas atstovaujančių 

informacinių sistemų specialistų bei kitų prie didelio masto pratybų organizavimo prisidedančių 

NATO bei ES atstovų. Komunikacinius procesus K. Deutsch’as išskyrė kaip vieną esminių 

faktorių, skatinančių lojalumo ir bendrumo jausmo tarp individų ugdymą, o E. Adler’is ir M. 

Barnett’as, aprašydami pliuralistinės silpnai siejamos saugumo bendrijos savybes, pažymėjo, kad 

šie procesai turi neapsiriboti valdžios atstovų susitikimais ir įtraukti skirtingus visuomenės 

sluoksnius.  
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Ar sutinkate, kad NATO ir ES 
komandų dalyvavimas tokiose 

kibernetinės gynybos pratybose kaip 
„Locked Shields“ ar „Cyber 
Coalition“ ugdo tarpusavio 

pasitikėjimą tarp analizuojamų 
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Ekspertas Nr. 1  X      

Ekspertas Nr. 2  X      

Ekspertas Nr. 3  X      

Ekspertas Nr. 4    X    

Ekspertas Nr. 5   X     

Ekspertas Nr. 6  X      

Ekspertas Nr. 7 X       

Ekspertas Nr. 8  X      
8 pav. 6 klausimas: Ar sutinkate, kad NATO ir ES komandų dalyvavimas tokiose kibernetinės gynybos pratybose 
kaip „Locked Shields“ ar „Cyber Coalition“ ugdo tarpusavio pasitikėjimą tarp analizuojamų organizacijų? Sudarė 

autorė. 
 

Apibendrinant galima teigti, kad NATO vaidmuo tiek vystant kibernetinio saugumo 

pratybų organizavimą, tiek skatinant NATO bei ES bendradarbiavimą šioje srityje, yra svaresnis 

– Aljanso organizuojamos pratybos yra ne tik didesnio masto, bet ir, priešingai nei ES, neapsiriboja 

praktiniu NATO atstovų dalyvavimu. Nepaisant to, identifikuojama, kad bendras 2016 m. NATO 

ir ES pareiškimas dėl bendradarbiavimo paskatino aktyvesnę šių organizacijų sąveiką kibernetinio 

saugumo pratybose – nuo 2017 m. organizacijų atstovai ėmė ne tik stebėti, bet ir formuoti atskiras 

komandas, dalyvaujančias kibernetinės gynybos pratybose. Pažymėtina tai, kad NATO ir ES 

bendradarbiavimas šioje srityje ne tik ugdo tarpusavio pasitikėjimą, paremtą konfidencialios 

informacijos dalybomis tarp dalyvaujančių komandų, bei skatina dalijimąsi turima patirtimi bei 

mokymosi procesus tarp NATO ir ES ekspertų, bet ir į tarpusavio sąveiką įtraukia skirtingus 

visuomenės sluoksnius, šiuo atveju – skirtingų sričių informacinių sistemų specialistus. Šis 

aspektas leidžia identifikuoti, kad kibernetinio saugumo srityje NATO ir ES bendradarbiavimas 

neapsiriboja valdžios atstovų susitikimais ir įtraukia sąveiką tarp kitų visuomenės sluoksnių, kuri 

yra išskirta kaip viena esminių pliuralistinės silpnai siejamos saugumo bendrijos savybių. 
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3.1.2. TECHNINĖS NATO IR ES BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS: SĄSAJOS SU 
KOLEKTYVINIO SAUGUMO SISTEMA 

 

P. Poptchev’o teigimu, virtuali erdvė yra tiesiogiai priklausoma nuo mokslo ir pažangiųjų 

technologijų vystymo, todėl, siekiant tikslingo NATO ir ES bendradarbiavimo kibernetinio 

saugumo srityje, svarbus ne tik politinių tikslų suderinimas, bet ir gebėjimas suderinti bei 

panaudoti technologines galimybes ir žinias (Poptchev, 2020, p. 36).  Atsižvelgiant į paminėtus 

aspektus, 2016 m. vasario mėn. buvo pasirašytas NCIRC ir CERT-EU techninis susitarimas, kurio 

esminis tikslas buvo užtikrinti sklandų informacijos, susijusios su kibernetiniu saugumu, dalijimąsi 

tarp NATO ir ES (NATO, 2016). Aptardamas techninio susitarimo tarp NATO ir ES padalinių 

pasirašymą, NCIA generalinis direktorius K. Gijsbers’as pažymėjo, kad keitimasis informacija 

apims duomenis, susijusius su identifikuotomis grėsmėmis virtualioje erdvėje, gerąja praktika, 

leidžiančia šias grėsmes suvaldyti, ir techninės įrangos konfigūravimo galimybėmis, bei pabrėžė, 

kad „keitimasis informacija yra ypač svarbus, siekiant vykdyti kibernetinę gynybą“ (NATO, 

2016). Kibernetinių grėsmių dinamikos kontekste dalijimasis informacija yra esminis faktorius, 

ženkliai pagerinantis situacijos žinojimą ir padidinantis potencialą efektyviai reaguoti į šio 

pobūdžio incidentus (Grincevičius, 2019, p. 104). 

Vienas svarbiausių įrankių, leidžiančių užtikrinti sklandų informacijos, susijusios su 

kibernetinėmis grėsmėmis, perdavimą tarp NCIRC ir CERT-EU padalinių, yra atviro kodo 

kenkėjiškų programų informacijos dalijimosi platforma (angl. Malware Information Sharing 

Platform, toliau – MISP), skirta kenkėjiškų programų, aptiktų informacinių sistemų tinkluose, 

požymių rinkimui, saugojimui, klasifikavimui ir dalijimuisi tarp skirtingų organizacijų (Computer 

Incident Reponse Center). MISP veikia automatizuotu duomenų bazių sinchronizavimo principu, 

todėl leidžia ne tik saugiai, bet ir greitai dalintis aktualia informacija, siekiant išvengti kenkėjiškų 

programų plitimo ir apsaugoti potencialiai pažeidžiamas sistemas. Esminis MISP sukūrimo tikslas 

buvo ne tik savalaikis partnerių informavimas apie grėsmes virtualioje erdvėje ir įrankių, skirtų šių 

grėsmių prevencijai ir suvaldymui, modernizavimo skatinimas, bet ir siekis sukurti naudotojams 

paprastą ir patogų formatą (Wagner ir kt., 2019, p. 3). Remiantis MISP komandos atliktais senesnių 

platformos versijų tyrimais, naudotojai nėra linkę daug laiko skirti aptiktų kenkėjiškų programų 

formoms pildyti, todėl sudėtingi formatai buvo esminis veiksnys, ribojęs efektyvų dalijimąsi 

aktualiais kibernetinio saugumo duomenimis (Wagner ir kt., 2019, p. 4). Šiuo atveju pabrėžtina 

tai, kad MISP platformos veikimas yra paremtas savanoriškumo ir bendruomeniškumo principais, 
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todėl naudotojui draugiškas formatas atlieka svarbų vaidmenį vystant aktyvias informacijos 

dalybas tarp padalinių.  

Pažymima, kad esminis sėkmingos kibernetinių grėsmių žvalgybos sistemos reikalavimas 

yra ne tik automatizuotai dalintis duomenimis, bet ir galimybė šiuos duomenis redaguoti, tobulinti 

ir kontroliuoti (Wagner ir kt., 2019, p. 3). Nepaisant to, kad, siekiant užtikrinti duomenų 

vientisumą ir tikrumą, MISP užpildytą įvykį gali modifikuoti tik tos pačios institucijos atstovai, 

kitoms organizacijoms prie užpildyto įvykio yra leidžiama pridėti siūlymus ir papildymus, 

susijusius su aptiktos kibernetinės grėsmės duomenimis ir galimais šios grėsmės prevencijos 

būdais. Tokiu būdu yra formuojama nuosekli kibernetinės grėsmės aptikimo ir prevencijos 

praktika, leidžianti dalyvaujančioms pusėms greitai pasiekti susistemintą informaciją. Darytina 

išvada, kad MISP formatas ne tik skatina NCIRC ir CERT-EU stiprinti abipusį pastangų 

papildymą, leidžiantį efektyviau vykdyti kibernetinių incidentų prevenciją, bet ir formuoja NATO 

ir ES „tarpusavio pagalbos“ sistemą, kuomet, siekiant išvengti galimos grėsmės bendrijos ribose, 

vyksta savalaikis partnerių informavimas apie galimas rizikas.  

Ekspertų vertinimas patvirtinta analizuojamą aspektą – tik 1 iš 8 apklaustųjų teigė 

nesutinkantis su teiginiu, kad MISP naudojimas tarp NATO ir ES padalinių iliustruoja šių 

organizacijų siekį apjungti tarpusavio pastangas siekiant suvaldyti kibernetines grėsmes (žr. 9 

pav.). Kitų ekspertų vertinimas pasiskirstė visiškai sutinku/sutinku/iš dalies sutinku atsakymų 

skalėje, todėl leidžia daryti išvadą, kad ekspertai sutinka su šiuo teiginiu. Pastebėtina, kad ekspertai 

yra linkę nuosekliau vertinti aspektus, susijusius su praktiniu ir apčiuopiamais rezultatais pagrįstu 

NATO ir ES bendradarbiavimu kibernetinio saugumo srityje. Pabrėžtina tai, kad, identifikuodami 

tvirtai siejamos saugumo bendrijos bruožus, E. Adler’is ir M. Barnett’as „tarpusavio pagalbos“ 

arba kolektyvinio saugumo sistemą išskyrė kaip viena esminių aspektų, formuojančių šio tipo 

bendriją. 
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Ar sutinkate su teiginiu, kad 
kenkėjiškų programų informacijos 
dalijimosi platforma (MISP), nuo 

2016 m. naudojama su kibernetiniu 
saugumu susijusios informacijos 

dalijimuisi tarp NATO ir ES 
padalinių, leidžia identifikuoti 

organizacijų siekį apjungti tarpusavio 
pastangas siekiant suvaldyti 

kibernetines grėsmes? 
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Ekspertas Nr. 3  X      

Ekspertas Nr. 4      X  

Ekspertas Nr. 5   X     

Ekspertas Nr. 6   X     

Ekspertas Nr. 7   X     

Ekspertas Nr. 8   X     
9 pav. 7 klausimas: Ar sutinkate su teiginiu, kad kenkėjiškų programų informacijos dalijimosi platforma (MISP), 
nuo 2016 m. naudojama su kibernetiniu saugumu susijusios informacijos dalijimuisi tarp NATO ir ES padalinių, 

leidžia identifikuoti organizacijų siekį apjungti tarpusavio pastangas siekiant suvaldyti kibernetines grėsmes? 
Sudarė autorė. 

 

Siekiant aptarti techninio 2016 m. pasirašyto NATO ir ES susitarimo įgyvendinimą ir 

plėtrą, 2019 m. balandžio mėn. NCIA iniciatyva buvo surengtas kibernetinio saugumo seminaras, 

kurio metu NATO ir ES informacinių sistemų ekspertai aptarė naujų priemonių, skirtų kibernetinių 

grėsmių neutralizavimui, integravimą į sistemas, esminių kibernetinių grėsmių tipus ir jų žalą, 

pabrėžė būtinybę sutelkti dėmesį į naudotojų švietimą kibernetinio saugumo temomis (NCIA, 

2019). Seminaro metu, pateikdamas NATO ir ES bendradarbiavimo vertinimą, CERT-EU vadovas 

S. Kadhi teigė, kad techninis susitarimas paskatino aktyvesnį organizacijų bendradarbiavimą, o 

keitimąsi gerąja praktika ir aktualia informacija, susijusia su kibernetinių grėsmių valdymu, 

ekspertas įvardino esminiais NATO ir ES strateginės partnerystės stiprinimo veiksniais (NCIA, 

2019). Remiantis 2020 m. birželio mėn. pateiktos ataskaitos dėl bendro NATO ir ES pareiškimo 

įgyvendinimo duomenimis, galima patvirtinti, kad NATO ir ES padaliniai aktyviai išnaudojo 

MISP suteikiamas galimybes – nuo 2019 m. birželio mėn. iki 2020 m. birželio mėn. NCIRC ir 
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CERT-EU tarpusavyje šioje platformoje iš viso pasidalino net 86 įvykių įrašais (Fifth progress 

report, 2020). 

Nepaisant identifikuotų techninio susitarimo privalumų, profesorė P. Pernik pabrėžia, kad, 

siekiant maksimizuoti informacijos dalijimosi aspektą, nepakanka kibernetinio saugumo 

informacija dalintis tik tarp NCIRC ir CERT-EU padalinių (Pernik, 2019, p. 11). Siekiant užtikrinti 

sklandų ir efektyvų informacijos perdavimą, siūloma į informacijos dalijimosi tinklą įtraukti 

daugiau NATO bei ES institucijų, pavyzdžiui, ENISA ar NATO CCDCOE. Pažymėtina ir tai, kad 

MISP apsiriboja galimybe dalintis neklasifikuota informacija, todėl į dalybas yra neįtraukiami kiti 

strateginės ir operatyvinės informacijos, reikalingos kibernetiniams incidentams suvaldyti, tipai 

(Daniel & Kenway, 2020, p. 179). Šis aspektas ne tik apriboja galimybę dalintis aktualia 

informacija, bet ir pritraukti naujus potencialius partnerius, todėl darytina išvada, kad NATO bei 

ES vis dar stinga platformos, skirtos apsikeitimui įslaptinta informacija, susijusia su kibernetinės 

gynybos aspektais. 

Apibendrinant pateiktus duomenis galima teigti, kad 2016 m. vasario mėn. pasirašytas 

NCIRC ir CERT-EU techninis susitarimas paskatino glaudesnį NATO ir ES bendradarbiavimą 

kibernetinio saugumo srityje, kurį iliustruoja ne tik ekspertų vertinimai, bet ir 2020 m. birželio 

mėn. pateiktos ataskaitos dėl bendro pareiškimo įgyvendinimo duomenys. Esminis įrankis, 

užtikrinantis praktinį šio susitarimo veikimą, yra MISP, veikianti automatizuotu duomenų bazių 

sinchronizavimo principu ir leidžianti NATO bei ES padaliniams ne tik saugiai ir greitai dalintis 

informacija, susijusia su kibernetinėmis grėsmėmis, bet ir, esant aktualiems pakitimams, šią 

informaciją modifikuoti ir papildyti. Savalaikis dalijimasis informacija leidžia ne tik išvengti 

kenkėjiškų programų plitimo ir apsaugoti ryšių ir informacines sistemas nuo pažeidimų, bet ir 

identifikuoti kolektyvinio saugumo susitarimą, kurio reikšmę, apibrėždami tvirtai siejamą 

saugumo bendriją, išskyrė E. Adler’is ir M. Barnett’as. Nepaisant visko, MISP veikimas apsiriboja 

galimybe dalintis neklasifikuota informacija, todėl NATO ir ES vis dar stinga platformos, 

užtikrinančios efektyvų ir saugų įslaptintos informacijoms perdavimą tarp organizacijų padalinių. 
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3.2. NATO IR ES BENDRADARBIAVIMO KIBERNETINIO SAUGUMO 
SRITYJE APIBENDRINIMAS 

 

Darbe identifikuoti politinio ir praktinio NATO ir ES bendradarbiavimo kibernetinio 

saugumo srityje aspektai leidžia E. Adler’io ir M. Barnett’o išskirtus pliuralistinės tvirtai siejamos 

saugumo bendrijos bruožus tapatinti su analizuojamų organizacijų sąveikos kibernetinio saugumo 

srityje aspektais. Atlikta analizė patvirtina, kad NATO ir ES bendradarbiavimas šioje srityje turi 

sąlyčio taškų su visais profesorių išskirtais pliuralistinių tvirtai siejamų saugumo bendrijų bruožais 

(žr. 10 pav.). Nepaisant to, pabrėžtina, kad kokybinio ekspertų interviu vertinimai yra nenuoseklūs 

– dėl didelės atsakymų dinamos dalyje klausimų nebuvo galima identifikuoti vieningos ekspertinės 

nuomonės, todėl šis vertinimas negalėjo nei patvirtinti, nei paneigti dalies darbe išskirtų NATO ir 

ES bendradarbiavimo aspektų. Pastebėtina, kad praktinio NATO ir ES bendradarbiavimo 

kibernetinėje srityje aspektai ekspertų buvo vertinami nuosekliau – apklausti ekspertai buvo linkę 

sutikti su teiginiais, susijusiais su analizuojamų organizacijų atstovų sąveika kibernetinės gynybos 

pratybose bei MISP naudojimo galimybėmis tarp organizacijų padalinių, ir skirtingai vertino 

teiginius, susijusius su politiniais  NATO ir ES bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje 

aspektais. 

Atliktas kokybinis vertinimas parodė, kad ekspertų nuomonė buvo pernelyg įvairi ir jie 

negalėjo nei patvirtinti, nei paneigti šių teiginių: kibernetinio saugumo ir gynybos srityje NATO 

ir ES viena kitą identifikuoja kaip esminę partnerę; NATO ir ES bendradarbiavimą kibernetinio 

saugumo srityje paskatino ne tik bendros grėsmės suvokimas, bet ir ilgalaikėje perspektyvoje 

susiformavęs bendras identitetas ir tarpusavio pasitikėjimas; kibernetinio saugumo ir gynybos 

srityje galima identifikuoti sričių pasiskirstymą tarp analizuojamų organizacijų; nuo 2016 m. 

pasirašyto bendro NATO ir ES pareiškimo dėl bendradarbiavimo yra pastebima aktyvesnė šių 

organizacijų sąveika kibernetinio saugumo ir gynybos srityje. Nepaisant to, ekspertai buvo linkę 

visiškai sutikti/sutikti/iš dalies sutikti su sekančiais teiginiais: NATO ir ES bendradarbiavimas 

kibernetinio saugumo srityje ateityje stiprės; NATO ir ES komandų dalyvavimas kibernetinės 

gynybos pratybose ugdo tarpusavio pasitikėjimą tarp analizuojamų organizacijų; MISP 

naudojimas leidžia identifikuoti organizacijų siekį apjungti tarpusavio pastangas siekiant suvaldyti 

kibernetines grėsmes. Pabrėžtina, kad ekspertai buvo linkę sutikti su teiginiais, aptariančiais 

praktinį NATO ir ES bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje, kuris leidžia atlikti 

konkrečių šios sąveikos rezultatų vertinimą. Nepaisant to, politiniai aspektai ekspertų buvo 
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vertinami pakankamai nenuosekliai. Pastebėtina ir tai, kad ekspertai nebuvo linkę visiškai 

nesutikti/nesutikti/ iš dalies nesutikti su jų vertinimui pateiktais aspektais, atspindinčiais NATO ir 

ES bendradarbiavimą kibernetinio saugumo ir gynybos srityje. Tai iliustruoja teigiamą ir pozityvų 

požiūrį į analizuojamų organizacijų sąveiką. 

Darbe identifikuojama, kad esminis saugumo bendrijų studijose išskirtas sutampančių 

kertini ų vertybių aspektas atsispindi NATO ir ES deklaruojamuose kibernetinės erdvės 

principuose – abi tarptautinės organizacijos pasisako už laisvos, atviros ir saugios kibernetinės 

erdvės principus ir prieštarauja interneto duomenų srauto cenzūrai. Darbe taip pat identifikuota, 

kad NATO ir ES bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje palengvina bendra nuovoka – 

abi organizacijos esminius „kibernetinio saugumo“ ir „kibernetinės gynybos“ terminus apibrėžia 

remdamosis tais pačiais vektoriais: „kibernetinis saugumas“ yra tapatinamas su informacijos 

konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo aspektais, o „kibernetinė gynyba“ suvokiama kaip 

gebėjimas reaguoti į kenkėjiškus veiksmus virtualioje erdvėje. Sąveika tarp skirtingų 

visuomenės sluoksnių yra identifikuojama didelio masto kibernetinės gynybos pratybose, kuriose 

nuo 2017 m. yra pastebima aktyvi NATO ir ES atstovų tarpusavio sąveika – jie yra kviečiami ne 

tik stebėti, bet ir dalyvauti tokiose kibernetinės gynybos pratybose kaip „Locked Shields“, „Cyber 

Coalition“ bei „Cyber Europe“. Abipusį susidomėjim ą ir pasitik ėjim ą iliustruoja 

identifikuojamas kibernetinio saugumo sričių pasiskirstymas tarp NATO ir ES. Abi organizacijos 

ne tik vadovaujasi pastangų dubliavimo vengimo principu, bet ir siekia papildyti tarpusavio 

pastangas: NATO, būdama karine organizacija, atstovauja kibernetinių pajėgumų vystymą ir 

gynybinius aspektus, o ES daugiausiai dėmesio skiria kibernetinės teisės ir diplomatijos įrankiams. 

Bendros grėsmės suvokimą iliustruoja 2016 m. ir 2018 m. bendri NATO ir ES pareiškimai dėl 

bendradarbiavimo, kuriuose pabrėžta, kad aktyvią šių organizacijų bendrystę skatina nauji 

saugumo iššūkiai. Pažymėtina, kad paminėti aspektai iliustruoja visus teoriniame tyrimo modelyje 

išskirtus pliuralistinės silpnai siejamos saugumo bendrijos bruožus. 

Darbe buvo identifikuoti ir pliuralistinės tvirtai siejamos saugumo bendrijos bruožai, 

kuriuos akcentavo E. Adler’is ir M. Barnett’as. Profesorių išskirto korporatyvinio identiteto  

užuomazgas iliustruoja 2016 m. bendras NATO ir ES pareiškimas dėl bendradarbiavimo, kuriame 

NATO ir ES partnerystė yra identifikuojama kaip „euroatlantinė bendrija“, kurią vienija bendros 

vertybės ir principai. Kolektyvinio saugumo susitarimas kibernetinio saugumo srityje yra 
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įgyvendinamas naudojant MISP platformą, kuri užtikrina sklandžias ir greitas informacijos, 

susijusios su kibernetinėmis grėsmėmis, dalybas tarp NCIRC ir CERT-EU.   

 

Pliuralistin ės tvirtai siejamos 
saugumo bendrijos bruožas 

Sąsajos su NATO ir ES bendradarbiavimu  
kibernetinio saugumo srityje 

Bendros vertybės 
Abi organizacijos akcentuoja laisvos, atviros ir 

saugios kibernetinės erdvės principus bei prieštarauja 
duomenų srauto cenzūrai. 

Bendros normos ir reikšmės 
Esminius „kibernetinio saugumo“ ir „kibernetinės 

gynybos“ terminus abi organizacijos apibrėžia 
remdamosis tais pačiais parametrais. 

Sąveika tarp skirtingų visuomenės 
sluoksnių 

Nuo 2017 m. pastebima aktyvi NATO ir ES atstovų 
sąveika tokiose kibernetinės gynybos pratybose kaip 

„Locked Shields“, „Cyber Coalition“, „Cyber 
Europe“. Šių didelio masto pratybų metu ne tik 

ugdomas tarpusavio pasitikėjimas, bet ir vystomas 
mokymosi procesas, paremtas dalijimusi gerąja 

praktika ir patirtimi. 

Abipusis susidomėjimas ir 
pasitikėjimas 

NATO ir ES kibernetinės gynybos politikoje yra 
akcentuojamas pastangų dubliavimo vengimo 

principas, leidžiantis identifikuoti atsakomybės sričių 
pasiskirstymą tarp analizuojamų organizacijų – 
NATO, būdama karine organizacija, atstovauja 
kibernetinių pajėgumų vystymą ir gynybinius 

aspektus, o ES daugiausiai dėmesio skiria kibernetinės 
teisės ir diplomatijos įrankiams. 

Bendros grėsmės suvokimas 

2016 m. ir 2018 m. bendruose NATO ir ES 
pareiškimuose dėl bendradarbiavimo yra 

identifikuojama, kad aktyvesnę organizacijų bendrystę 
skatina besikeičiantys saugumo iššūkiai ir grėsmės. 

Korporatyvinis identitetas 

2016 m. bendrame NATO ir ES pareiškime dėl 
bendradarbiavimo yra identifikuojama „euroatlantinė 

bendrija“, kurią vienija sutampančios vertybės ir 
principai. 

Kolektyvinio saugumo susitarimai 

Nuo 2016 m. NCIRC ir CERT-EU MISP platformoje 
realiuoju laiku dalinasi informacija, susijusia su 

pastebėtomis grėsmėmis ryšių ir informacinių sistemų 
tinkluose. Šis techninis įrankis užtikrina savalaikį 

sąjungininkių informavimą apie galimas rizikas, kuris 
leidžia išvengti kenkėjiškų programų plitimo.  

10 pav. NATO ir ES bendradarbiavimo kibernetinės gynybos srityje sąsajos su pliuralistinės tvirtai siejamos saugumo 
bendrijos bruožais. Sudarė autorė. 
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Siekiant įvertinti, ar, atsižvelgdami į NATO ir ES bendradarbiavimą kibernetinio saugumo 

ir gynybos srityje, ekspertai būtų linkę šias organizacijas vertinti kaip bendrą saugumo bendriją 

bei kokio pobūdžio aspektai skatina juos taip manyti, ekspertams buvo pateiktas atviras klausimas: 

Ar, atsižvelgdami į organizacijų bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje, sutiktumėte, kad 

NATO ir ES formuoja bendrą saugumo bendriją? (žr. 11 pav.). Ekspertas Nr. 1 teigia, kad NATO 

ir ES yra atskiros organizacijos, tačiau „pastangų ir patirties dalijimasis tarpusavyje stiprina šių 

organizacijų ir valstybių narių brandos lygį kibernetinio saugumo ir gynybos srityje“. Šiuo atveju 

yra pabrėžiamas pastangų papildymo faktorius – NATO ir ES pajėgumų apjungimas siekiant 

vystyti kibernetinį saugumą leidžia efektyviau plėtoti šią sritį. Ekspertas Nr. 2 sutinka, kad NATO 

ir ES bando formuoti bendrą saugumo bendriją, tačiau teigia, kad kibernetinio saugumo srityje 

dalijimasis kritine informacija, turinčia aukščiausias slaptumo žymas, yra būtinas, siekiant visiško 

pasitikėjimo ir bendradarbiavimo. Pastebėtina, kad informacijos dalybos tarp NATO ir ES šiuo 

atveju vyksta tik MISP platformoje, kurioje organizacijos neturi galimybės dalintis įslaptinta 

informacija. Be to, šio eksperto vertinimu, kibernetinės gynybos pratybos ir dalijimasis aktualia 

kibernetinio saugumo informacija yra geriausias NATO ir ES bendradarbiavimo pavyzdys. Tai 

reiškia, kad Ekspertas Nr. 2 pakankamai kritiškai vertina politinius bendradarbiavimo aspektus, 

kurių rezultatų negalima įvertinti praktine organizacijų sąveika. Eksperto Nr. 3 teigimu, “didžioji 

dalis šalių yra tiek NATO, tiek ES narės, todėl natūralu, kad abiejų organizacijų vertybės 

sutampa”. Nepaisant to, Ekspertas Nr. 3 taip pat, kaip ir Ekspertas Nr. 2, pažymi praktinio 

bendradarbiavimo reikšmę ir teigia, kad ateityje organizacijos turėtų daugiau dėmesio skirti ne 

formaliai deklaruojamam bendradarbiavimui, o praktiniam jo įgyvendinimui. Ekspertas Nr. 4 

teigia, kad “verta suprasti, kad ES ir NATO iš esmės ,,dengia” skirtingas kibernetinio saugumo 

sritis“, taip pabrėždamas atsakomybės sričių tarp organizacijų pasiskirstymą. Jo nuomone, NATO 

ir ES vis dar ieško daugiau sąlyčio taškų ir bendradarbiauja tose srityse, kuriose turi bendrų 

interesų. Taip pabrėžiamas abipusio susidomėjimo faktorius, akcentuojamas pliuralistinių 

saugumo bendrijų studijose. Ekspertas Nr. 5 pateikia dar įdomesnes įžvalgas ir teigia, kad NATO 

savo operacijas vykdo daug platesnėje geografinėje erdvėje, todėl iššūkiai, su kuriais ji susiduria, 

skiriasi nuo ES patiriamų rizikų. Šiuo atveju galima pastebėti ir tai, kad kibernetinio saugumo 

srityje valstybių ir organizacijų neriboja erdvės kontekstas, todėl jų patiriamos rizikos yra 

panašios. Ekspertas Nr. 6 teigia, kad NATO ir ES atstovaujamos karinio ir civilinio kibernetinio 

saugumo nišos yra atskiros sritys, todėl šios organizacijos neturi bendros darbotvarkės kibernetinio 
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saugumo srityje. Šis eskpertas neįvertina pastangų dubliavimo vengimo aspekto, akcentuojamo 

NATO ir ES kibernetinės gynybos politikoje. Eksperto Nr. 7 ir Eksperto Nr. 8 vertinimai yra 

prieštaringi: pirmojo eksperto vertinimu, šios organizacijos stinga centralizuotos įstaigos, 

atsakingos už kibernetinio saugumo sritį; antrasis ekspertas teigia, kad dar viena organizacija 

išaugintų biurokratinį mechanizmą, kuris trikdytų sklandžią tarpusavio sąveiką. Galima pastebėti, 

kad šio vertinimo rezultatai taip pat iliustruoja pakankamai skirtingas ekspertų mintis – nors dalis 

jų NATO ir ES sąveikoje identifikuoja saugumo bendrijos bruožus, likę teigia, kad NATO ir ES 

pozicijos analizuojamoje srityje yra pernelyg skirtingos, o egzistuojantys bendradarbiavimo 

mechanizmai dar nėra pakankamai išplėtoti. Pažymėtina ir tai, kad didesnė dalis ekspertų vengė 

pateikti konkretų atsakymą ir apsiribojo bendru NATO bei ES bendradarbiavimo aspektų 

vertinimu, o praktinę šių organizacijų sąveiką, paremtą konkrečiais rezultatais, vertino palankiau 

nei politines deklaracijas. 

Apibendrinant galima teigti, kad politiniai ir praktiniai NATO ir ES bendradarbiavimo 

kibernetinėje srityje aspektai atspindi bendros pliuralistinės tvirtai siejamos saugumo bendrijos 

bruožus (žr. 10 pav.). Nors kokybinis ekspertų interviu iliustruoja ypač dinamiškus vertinimus, 

didesnė dalis ekspertų nebuvo linkusi nesutikti su teiginiais, analizuojančiais bendrų vertybinių 

elementų ir principų įtaką NATO ir ES pliuralistinės tvirtai siejamos saugumo bendrijos 

formavimuisi. Darytina išvada, kad ypač dinamiškiems ekspertų vertinimams didelę įtaką turi ne 

tik individuali nuovoka, kurią ugdo užimamos pareigybės ir turimos žinios bei praktika šioje 

srityje, bet ir kibernetinio saugumo srities naujumas. Atsižvelgiant į tai, kad, ekspertų vertinimu, 

ateityje NATO ir ES sąveika kibernetinio saugumo srityje ne tik tęsis, bet ir stiprės, darytina 

išvada, kad ekspertai palankiai vertina organizacijų bendradarbiavimą šioje srityje. 
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Ar, atsižvelgdami į organizacijų bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje, sutiktumėte, kad 
NATO ir ES formuoja bendrą saugumo bendriją? Kodėl? 

Ekspertas Nr. 1 

NATO ir ES yra atskiros organizacijos su savo tikslais ir misijomis, tačiau 
pastangų ir patirties dalijimasis tarpusavyje stiprina šių organizacijų ir 
valstybių narių brandos lygį kibernetinio saugumo ir gynybos srityje, ir suderintą 
atsaką į kylančias kibernetines grėsmes, pagal šiose organizacijose galiojančius 
procesus.  

Ekspertas Nr. 2 

Politinės deklaracijos nereiškia įgyvendinimo, ypač kibernetinio saugumo srityje, 
kuriai reikia labai daug laiko pasitikėjimo konstravimui . Kita vertus, svarbiausia 
informacija yra apie kritin ę infrastrukt ūrą, kuri turi aukš čiausias slaptumo 
žymas, todėl visiškas pasitikėjimas, o tuo tarpu ir bendradarbiavimas sunkiai 
pasiekiamas. Bendros pratybos ir neįslaptintos informacijos pasikeitimas yra 
geriausias bendradarbiavimo pavyzdys. 

Ekspertas Nr. 3 

Didžioji dalis šalių yra tiek NATO, tiek ir ES narės, todėl natūralu, kad abiejų 
organizacijų vertybės sutampa. Nepaisant to, manau, kad ateityje daugiau 
dėmesio reikėtų skirti ne tik formaliai deklaruojamam bendradarbiavimui, bet ir 
realiam jo įgyvendinimui.  

Ekspertas Nr. 4 

Verta suprasti, kad ES ir NATO iš esmės ,,dengia” skirtingas kibernetinio 
saugumo sritis. NATO atsakomybės sritis kibernetinio saugumo reikale yra 
daugiau karinės infrastruktūros, o ES labiau orientuota į šalių ekonomikos 
stiprinimą, žmogaus laisves ir demokratines vertybes. Mano nuomone, ES ir NATO 
vis dar ieško daugiau sąlyčio taškų, bei kartu dirba ten, kur turi bendrų interesų.  

Ekspertas Nr. 5 

ES ir NATO iš esmės yra skirtingos organizacijos su skirtingais strateginiais 
tikslais ir skirtingais valdymo/sprendimo priėmimo procesais. Atsižvelgiant į 
organizacijų strateginius tikslus ir geografinius interesus, svarbu paminėti, kad 
NATO savo operacijas vykdo daug platesnėje geografinėje erdvėje, kurioje iššūkiai 
itin skiriasi  nuo ES deklaruojamų/patiriamų iššūkių.  

Ekspertas Nr. 6 
NATO yra karinė organizacija, todėl neturi bendros darbotvarkės su ES. Karinis ir 
civilinis kibernetinis saugumas, kuriuos atstovauja analizuojamos 
organizacijos, artimiausiu metu išliks atskiromis sritimis. 

Ekspertas Nr. 7 
NATO ir ES vis dar stinga bendresnio kibernetinių grėsmių suvokimo ir 
centralizuotos įstaigos tam, kad šių organizacijų bendradarbiavimas kibernetinio 
saugumo srityje vystytųsi sparčiau. 

Ekspertas Nr. 8 
Pirminis atsakymas – ne, nes mechanizmai ir priemonė jau yra, reikia juos 
išnaudoti. Dar viena organizacija išaugintų biurokratinį mechanizmą, o reali 
gynyba greičiausiai vis tiek remtųsi egzistuojančiais pajėgumais. 

11 pav. 8 klausimas: Ar, atsižvelgdami į organizacijų bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje, sutiktumėte, kad 
NATO ir ES formuoja bendrą saugumo bendriją? Kodėl? Sudarė autorė. 
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IŠVADOS 
 

1. Remiantis E. Adler’io ir M. Barnett’o išplėtota saugumo bendrijų teorija, kuri yra 

priskiriama socialiniam konstruktyvizmui, darbe buvo suformuotas pliuralistinių saugumo 

bendrijų teorinis modelis, leidžiantis ne tik tiksliai identifikuoti autorių išskirtus pliuralistinių 

silpnai ir tvirtai siejamų saugumo bendrijų bruožus, bet ir vertinti galimus šių bendrijų raidos 

pokyčius. Suformuotas teorinis modelis leidžia įvertinti, ar kibernetinio saugumo ir gynybos 

srityje NATO ir ES politinio ir praktinio lygmenų sąveika gali būti tapatinama su pliuralistine 

tvirtai siejama saugumo bendrija. Tyrimo metu vadovautasi E. Adler’io ir M. Barnett’o 

pliuralistinių saugumo bendrijų teorine perspektyva ir principu teigiančiu, kad saugumo bendrijos 

formavimąsi skatina ne tik bendros grėsmės suvokimas ir materialūs veiksniai, bet ir sutampančių 

kertinių vertybių, normų ir reikšmių bei abipusio pasitikėjimo principai. Tyrimo metu 

identifikuota, kad NATO ir ES sąveika kibernetinio saugumo srityje atitinka tvirtai siejamos 

saugumo bendrijos bruožus. Nepaisant to, darbe išskirtos ir probleminės bendradarbiavimo sritys: 

nors nuo 2016 m. NATO ir ES padaliniai su kibernetiniu saugumo susijusios informacijos 

dalijimuisi tarpusavyje naudoja MISP, leidžiančią identifikuoti kolektyvinio saugumo susitarimą, 

išskiriamą kaip vieną esminių pliuralistinės tvirtai siejamos saugumo bendrijos bruožų, šios 

dalybos apsiriboja galimybe dalintis neklasifikuota informacija, todėl vis dar stingama platformos, 

skirtos įslaptintos informacijos dalijimuisi; nors nuo 2017 m. yra identifikuojamas aktyvus NATO 

ir ES bendradarbiavimas tokiose kibernetinės gynybos pratybose kaip „Cyber Coalition“, „Locked 

Shields“ ir „Cyber Europe“, leidžiantis identifikuoti visuomenės atstovų tarpusavio sąveiką, 

išskiriamą pliuralistinių saugumo bendrijų studijose, ES vaidmuo vystant organizacijų 

bendradarbiavimą šioje srityje yra silpnesnis: nors ES komanda yra kasmet kviečiama dalyvauti 

NATO organizuojamose pratybose, Aljanso atstovai buvo kviečiami dalyvauti ES pratybose 

„Cyber Europe“ tik 2018 m., o pats dalyvavimas buvo apribotas – atstovams buvo suteikta 

galimybė tik stebėti dalyvaujančių komandų veiklą pratybų metu. Pateikti aspektai įrodo, kad 

NATO ir ES, kaip pliuralistinės tvirtai siejamos saugumo bendrijos, statusas, kol kas neiliustruoja 

aukščiausio saugumo bendrijos evoliucijos lygio – vis dar yra kibernetinio saugumo sričių, kuriose 

šių organizacijų sąveika gali stiprėti. 

2. Lyginant NATO ir ES kibernetinio saugumo ir gynybos pajėgumus ir gebėjimus darbe 

buvo identifikuoti sekantys aspektai: NATO nestinga nei strateginių, nei operacinių pajėgumų 
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reaguojant į didelio masto kibernetines krizes –  Aljansui netrūksta ne tik kibernetinio saugumo 

politiką formuojančių institucijų, bet ir tiksliai apibrėžtų reagavimo į tokio pobūdžio atakas 

priemonių; ES nestinga gebėjimų kibernetinio saugumo politikos formavimo srityje, tačiau vis dar 

stokoja operacinių gebėjimų reaguojant į kibernetinio saugumo grėsmes. Identifikuota, kad nuo 

2011 m. Aljanso pažanga vystant kibernetinio saugumo politiką ir pajėgumus yra žymesnė nei ES: 

išvystytas NATO RRT pajėgumas, sustiprinta NATO informacinių infrastruktūrų apsauga; 

sukurtos nuolatinės kibernetinio saugumo mokymų ir pratybų programos; kibernetinė erdvė 

pripažinta kaip operacinė sritis, kurioje Aljanso narės turi gebėti gintis taip pat efektyviai, kaip tai 

daro sausumoje, ore ir jūroje. Pastebėta, kad, nepaisant didelio skaičiaus institucijų, agentūrų ir 

priemonių, orientuotų į kibernetinę gynybą, ES demonstruoja polinkį į minkštosios galios 

elementus: organizacijos kibernetinė gynyba yra paremta savanoriškumo, bendradarbiavimo ir 

veiksmų koordinavimo principais, vengiant oficialių ir privalomų reikalavimų valstybėms narėms.  

3. Vertinant politinius NATO ir ES bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje 

aspektus darbe yra identifikuota, kad, nepaisant šių organizacijų kibernetinio saugumo principų 

skirtumų, jie yra aktualūs ir papildo vienas kitą. NATO, būdama karine organizacija, atstovauja 

kibernetinių pajėgumų vystymą ir gynybinius aspektus, o ES daugiausiai dėmesio skiria 

kibernetinės erdvės diplomatijos įrankiams ir teisiniam šios srities reglamentavimui. Pabrėžtina 

tai, kad, siekiant kibernetinio saugumo ir atsparumo, svarbus ne tik NATO ir ES akcentuojamas 

pastangų dubliavimo vengimo principas, bet ir karinių bei civilinių išteklių, kuriuos atstovauja 

analizuojamos organizacijos, apjungimas, didinantis efektyvios kibernetinės gynybos galimybes. 

Pastebėta, kad nuo 2016 m. pasirašyto bendro NATO ir ES pareiškimo dėl bendradarbiavimo 

analizuojamos organizacijos ėmė aktyviau bendradarbiauti kibernetinio saugumo srityje – buvo 

pradėta ne tik aktyviai organizuoti seminarus ir mokymus, orientuotus į dalijimąsi koncepcijomis 

bei švietimo tinklų plėtrą, bet ir rengti aukšto lygio NATO ir ES atstovų derybas bei abipusiai 

dalyvauti organizacijų vystomose kibernetinio saugumo pratybose. NATO ir ES kibernetinio 

saugumo aspektų vertinimas leido identifikuoti sekančius saugumo bendrijų teorijos bruožus: 

sutampančias vertybes, kurias iliustruoja abiejų organizacijų akcentuojami atviros ir laisvos 

kibernetinės erdvės principai; bendrą nuovoką, kurią atspindi sutampantys esminių „kibernetinio 

saugumo“ ir „kibernetinės gynybos“ terminų apibrėžimai; korporatyvinį identitetą, 

identifikuojamą 2016 m. bendrame NATO ir ES pareiškime dėl bendradarbiavimo, kuriame šios 

organizacijos save įvardija kaip „euroatlantinę bendriją“.  
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4. Vertinant praktinius NATO ir ES bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje darbe 

išskirta, kad nuo 2017 m. pastebima aktyvi organizacijų atstovų sąveika tokiose kibernetinės 

gynybos pratybose kaip “Locked Shields”, “Cyber Coalition” ir “Cyber Europe” leidžia ne tik 

ugdyti bei dalintis šiai sričiai aktualiais įgūdžiais ir žiniomis, bet ir stiprinti tarpusavio pasitikėjimą. 

Šiuo atveju tarpusavio komunikacija vyksta ne tik tarp organizacijų valdžios atstovų, bet ir tarp 

kitų visuomenės sluoksnių – skirtingo lygmens ir skirtingas institucijas atstovaujančių 

informacinių sistemų specialistų bei kitų prie didelio masto pratybų organizavimo prisidedančių 

NATO bei ES atstovų. Komunikacinius procesus saugumo bendrijų koncepto autorius K. 

Deutsch’as išskyrė kaip vieną esminių faktorių, skatinančių lojalumo ir bendrumo jausmo tarp 

individų ugdymą, o E. Adler’is ir M. Barnett’as, aprašydami pliuralistinės saugumo bendrijos 

savybes, pažymėjo, kad šie procesai turi neapsiriboti valdžios atstovų susitikimais ir įtraukti 

skirtingus visuomenės sluoksnius. Darbe taip pat identifikuota, kad 2016 m. vasario mėn. 

pasirašytas NCIRC ir CERT-EU techninis susitarimas, įgyvendinamas naudojant MISP platformą, 

paskatino glaudesnį NATO ir ES bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje. MISP veikia 

automatizuotu duomenų bazių sinchronizavimo principu ir leidžia NATO bei ES padaliniams ne 

tik saugiai ir greitai dalintis informacija, susijusia su kibernetinėmis grėsmėmis, bet ir, esant 

aktuliems pakitimams, šią informaciją modifikuoti ir papildyti. Savalaikis dalijimasis informacija 

leidžia ne tik išvengti kenkėjiškų programų plitimo ir apsaugoti ryšių ir informacines sistemas nuo 

pažeidimų, bet ir identifikuoti kolektyvinio saugumo susitarimą. Įvertinus NATO ir ES 

bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje politinius ir praktinius aspektus bei atsižvelgiant į 

ekspertų pateiktus vertinimus, darbe daroma išvada, kad ateityje šių organizacijų 

bendradarbiavimas kibernetinio saugumo srityje ne tik tęsis, bet ir stiprės. 

5. Vertinant ginamuosius teiginius reikia pabrėžti, kad abu ginamieji teiginiai tyrimo metu 

buvo patvirtinti. Atsižvelgiant į kokybinę mokslinių straipsnių ir atskirų bei bendrų NATO ir ES 

kibernetinio saugumo politiką formuojančių dokumentų turinio analizę patvirtinama, kad augantis 

kibernetinių išpuolių mastas ir didėjantis analizuojamų organizacijų pažeidžiamumas kibernetinėje 

srityje paskatino jas stiprinti bendradarbiavimą suvaldant kibernetinius iššūkius ir grėsmės. 

Įvertinus tai, kad NATO ir ES akcentuoja laisvos, atviros ir saugios virtualios erdvės principus, o 

esminius kibernetinio saugumo srities apibrėžimus identifikuoja remdamosis tais pačiais 

parametrais, darbe patvirtinamas ir antrasis ginamasis teiginys. 
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6. Magistro darbe atliktas tyrimas atskleidžia, kad naujos kartos kibernetiniai iššūkiai 

skatina NATO ir ES formuoti bendrą pliuralistinę tvirtai siejamą saugumo bendriją. Kibernetinės 

grėsmės paskatino organizacijas apjungti turimus šios srities pajėgumus ir gebėjimus bei, 

atsižvelgiant į ilgalaikėje perspektyvoje susiformavusį abipusį pasitikėjimą ir bendras vertybines 

nuostatas, vertinti vieną kitą kaip svarbią partnerę. Pastebima, kad nuo kibernetinio saugumo 

srities vystymo pradžios šios organizacijos identifikavo viena kitą kaip svarbią partnerę, o nuo 

2016 m. ėmė aktyviau vystyti praktinį tarpusavio bendradarbiavimą šioje srityje. 
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PRIEDAI 
 

 1 lentelė. NATO kibernetinės gynybos politiką formuojančių dokumentų 
kokybinė turinio analizė 

NATO dokumentas 
ES identifikavimas kibernetinio saugumo  

ir gynybos kontekste 
NATO Parlamentinės Asamblėjos 
ataskaita dėl informacinio ir 
nacionalinio saugumo, 2011 m. 
spalio 9 d. 

1. Aljansas turėtų siekti glaudesnio bendradarbiavimo 
su ES remiantis jau esamais susitarimais. Nors NATO 
vysto kibernetinės gynybos pajėgumus, Aljansui 
reikalinga ES parama, nes ši organizacija vysto 
kibernetinės erdvės teisės standartus, kurių nevysto 
NATO. 

2. Visos saugumo priemonės turėtų būti pagrįstos 
euroatlantinės bendrijos vertybiniais principais. 

NATO viršūnių susitikimo Čikagoje 
deklaracija, 2012 m. gegužės 12 d.  

1. NATO ir ES sieja bendros vertybės ir strateginiai 
interesai. NATO ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su 
ES, kad būtų užtikrinti išmanosios gynybos ir ES 
puoselėjami sutelkimo bei dalijimosi principai, kurie 
papildo ir stiprina vienas kitą. 

NATO viršūnių susitikimo Velse 
deklaracija, 2014 m. rugsėjo 5 d.  

1. ES išlieka unikalia ir esmine NATO partnere. Abi 
organizacijos vadovaujasi bendromis vertybėmis ir 
strateginiais interesais. Laikydamiesi abipusiškumo, 
atvirumo, skaidrumo, papildomumo ir pagarbos 
principų ir toliau bendrai spręsime krizines situacijas, 
išplėsime politines konsultacijas ir skatinsime veiksmų 
papildomumą, siekdami didinti bendrą saugumą ir 
stabilumą. 
2. Tęsime dialogą ir bendradarbiavimą su ES. Mūsų 
tarpusavio konsultacijos, siekiant spręsti bendrus 
saugumo klausimus, įskaitant kibernetinę gynybą, 
masinio naikinimo ginklų platinimą, kovą su terorizmu 
ir energetinį saugumą, tapo aktyvesnės. 

NATO Generalinio sekretoriaus 
metinė ataskaita, 2015 

1. ES yra unikali ir esminė NATO partnerė. NATO ir 
ES dirba išvien krizių valdymo srityje. 
2. Glaudžiai bendradarbiaujama su ES, ypač 
informacijos, susijusios su kibernetinėmis grėsmėmis, 
srityje, siekiant ugdyti tarpusavio pasitikėjimą. 

NATO kibernetinės gynybos pažado 
iniciatyva, 2016 m. liepos 8 d.  

1. Mes džiaugiamės sąjungininkų ir ES darbais 
vystant kibernetinį saugumą, kuris prisideda prie 
euroatlantinio regiono stiprinimo, ir palaikome NATO 
ir ES bendradarbiavimą kibernetinės gynybos srityje. 

NATO viršūnių susitikimo Varšuvoje 
deklaracija, 2016 m. liepos 9 d.  

1. Aljansas yra įsipareigojęs veiksmingai 
bendradarbiauti su partneriais ir atitinkamomis 
tarptautinėmis organizacijomis, ypač su ES, kovojant 
su hibridinėmis grėsmėmis. 
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2. ES išlieka unikalia ir esmine NATO partnere. 
Saugumo iššūkiai Pietuose ir Rytuose skatina dar 
labiau stiprinti mūsų strateginę partnerystę remiantis 
abipusio atvirumo, skaidrumo ir papildomumo 
principais, išlaikant pagarbą organizacijų įgaliojimams, 
sprendimų priėmimo autonomijai bei instituciniam 
vientisumui. 

NATO Generalinio sekretoriaus 
metinė ataskaita, 2017 

1. NATO ir ES toliau stiprina bendradarbiavimą 
daugiau nei 70-yje skirtingų sričių: nuo kibernetinės 
gynybos iki saugumo jūrose ir kovos su terorizmu. 
2.  Kibernetinėje srityje NATO ir ES padaliniai jau gali 
realiuoju laiku dalintis informacija, susijusia su 
kibernetiniais išpuoliais ir kenkėjiškomis 
programomis. 

NATO viršūnių susitikimo Briuselyje 
deklaracija, 2018 m. liepos 11 d.  

1. ES išlieka unikalia ir esmine NATO partnere. Mes 
dar kartą patvirtiname visus sprendimus, principus ir 
įsipareigojimus, susijusius su NATO ir ES partneryste. 
2. Mes pasiekėme apčiuopiamų rezultatų įvairiose 
srityse, įskaitant kovą su hibridinėmis grėsmėmis, 
operatyvinį bendradarbiavimą, kibernetinį saugumą ir 
gynybą, gynybos pramonę ir mokslinius tyrimus, 
pratybas, gynybos ir saugumo pajėgumų stiprinimą. 

NATO Generalinio sekretoriaus 
metinė ataskaita, 2018 

1. Kibernetinė gynyba išlieka svarbia 
bendradarbiavimo su ES sritimi. NATO ir ES atstovai 
kartu dalyvauja tokiose kibernetinės gynybos pratybose 
kaip „Cyber Coalition“. 
2. Nuo 2016 m., kuomet buvo pasirašytas bendras 
NATO ir ES pareiškimas dėl bendradarbiavimo, abi 
organizacijos apsikeitė išsamia informacija, susijusia 
su kibernetinių krizių valdymu. 

NATO Generalinio sekretoriaus 
metinė ataskaita, 2019 

1. 2019-aisiais metais NATO ir ES ir toliau gilino 
savo ilgalaikį strateginį bendradarbiavimą. Didelė 
pažanga buvo padaryta keliose srityse, įskaitant karinį 
mobilumą, kovą su hibridinėmis ir kibernetinėmis 
grėsmėmis. 

NATO Generalinio sekretoriaus 
metinė ataskaita, 2020 

1. NATO sustiprino bendradarbiavimą su ES vystant 
kibernetinį saugumą, ypač tokiose srityse kaip 
informacijos dalijimasis, mokymai, tyrimai ir pratybos. 

Sudarė autorė. 
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2 lentelė. ES kibernetinės gynybos politiką formuojančių dokumentų  
kokybinė turinio analizė 

ES dokumentas NATO identifikavimas kibernetinio saugumo  
ir gynybos kontekste 

Europos saugumo strategijos 
įgyvendinimo ataskaita „Saugumo 
užtikrinimas besikeičiančiame 
pasaulyje“, 2008 m. gruodžio 11 d.  

1. Europai transatlantinė partnerystė tebėra 
nepakeičiamas pagrindas, grindžiamas bendra 
istorija ir atsakomybe. ES ir NATO turi plėtoti 
strateginę partnerystę siekdamos geriau 
bendradarbiauti krizių valdymo srityje. 

Europos Sąjungos kibernetinio 
saugumo strategija “Atvira, saugi ir 
patikima kibernetinė erdvė”, 2013 m. 
vasario 7 d. 

1. Kibernetinio saugumo srityje vyksta geras 
praktinis bendradarbiavimas su NATO ir šį 
bendradarbiavimą reikia remti, ypač glaudžiau jį 
koordinuojant planavimo, technologijų, mokymo ir 
įrangos srityse. 

2. Pradėti mainus su tarptautiniais partneriais, 
įskaitant NATO, nustatyti bendradarbiavimo sritis, 
kur įmanoma, išvengti veiklos dubliavimo ir ją 
papildyti. 

Europos Sąjungos kibernetinės 
gynybos politikos sistema, 2014 m. 
lapkričio 18 d. 

1. Siekiame stiprinti bendradarbiavimą su NATO 
plėtojant kibernetinę gynybą ir kibernetinės 
gynybos pajėgumus. Reguliarios tarpusavio 
konsultacijos, informaciniai pranešimai ir 
atitinkamų NATO ir ES grupių susitikimai leis 
išvengti pastangų dubliavimo ir užtikrins jų 
papildomumą. 

Europos gynybos veiksmų planas, 
2016 m. lapkričio 30 d.  

1. Bendras ES ir NATO pareiškimas padės užtikrinti 
abiejų organizacijų pastangų papildymą. 

2. Šiame plane numatomi veiksmai padės stiprinti ES 
gynybą, o tai, savo ruožtu, sustiprins ir NATO. 

Bendras komunikatas Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Atsparumas, 
atgrasymas ir gynyba: ES 
kibernetinio saugumo didinimas“, 
2017 m. rugsėjo 13 d.  

1. Didindama jau padarytą pažangą, ES imsis 
tvirtesnio bendradarbiavimo su NATO kibernetinio 
saugumo, hibridinių grėsmių ir gynybos srityje. 

2. ES ir NATO taip pat skatins bendradarbiauti 
kibernetinės gynybos mokslinių tyrimų inovacijų 
srityje ir plėtoti turimus techninius susitarimus dėl 
atitinkamų jų kibernetinio saugumo įstaigų 
keitimosi kibernetinio saugumo informacija. 

3. Tolesnis ES ir NATO bendradarbiavimas su 
remiamas rengiant kibernetinės gynybos pratybas, 
į jas įtraukiant EIVT bei kitus ES subjektus ir 
atitinkamas NATO įstaigas. 

4. Toliau plėtoti ES ir NATO bendradarbiavimą – 
dalyvauti lygiagrečiose ir koordinuojamose 
pratybose ir užtikrinti didesnį kibernetinio 
saugumo standartų sąveikumą. 
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Komisijos rekomendacija dėl 
koordinuoto atsako į didelio masto 
kibernetinio saugumo incidentus ir 
krizes, 2017 m. rugsėjo 13 d.  

1. Bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas, jei 
reikia, su tarptautinėmis organizacijomis, kaip 
antai JT, ESBO ir ypač NATO. 

Sudarė autorė. 

 

3 lentelė. Bendrų NATO ir ES pareiškimų dėl bendradarbiavimo kokybinė turinio analizė 

NATO ir ES 
dokumentas 

Bendradarbiavimo faktoriai  
Principai Tikslai Identifikavimas 

Bendras 
pareiškimas dėl 

NATO ir ES 
bendradarbiavimo, 
2016 m. liepos 8 d. 

1. Ši partnerystė bus skatinama 
visiško atvirumo, 
sprendimų pri ėmimo 
autonomijos ir abiejų 
organizacijų principų 
laikymųsi, nepažeidžiant 
nei vienos nares saugumo ir 
gynybos politikos. 

2. Esame įsitikinę, kad mūsų 
kaimynų ir partnerių 
stabilumo užtikrinimas 
remiantis bendromis 
vertybėmis, įtvirtintomis 
Jungtinių Tautų (UN) 
chartijoje,  prisideda prie 
bendros taikos ir klestėjimo. 

 

1. Šiandien euroatlantinė bendrija 
susiduria su precedento neturinčiais 
iššūkiais iš Pietų ir Rytų. Mes 
privalome imtis visų būdų ir 
priemonių tam, kad išspręstume 
šiuos iššūkius ir užtikrintume savo 
piliečių saugumą. 

2. Atsižvelgdami į bendrus iššūkius, 
su kuriais susiduriame, turime 
stiprinti savo pastangas – mums 
reikia naujų bendradarbiavimo 
būdų ir naujo lygio ambicijų, nes: 
mūsų saugumas yra tarpusavyje 
susijęs; kartu galime sutelkti 
platų spektrą priemonių siekiant 
šiuos iššūkius suvaldyti; turime 
efektyviausiai išnaudoti turimus 
išteklius. Stipresnė NATO ir 
stipresnė ES sutvirtina viena 
kit ą. Kartu mes galime užtikrinti 
saugumą Europoje ir už jos ribų. 

1. Visos NATO ir ES 
valstybės narės jau deda 
reikšmingą indėlį į 
euroatlantinės erdvės 
saugumą. NATO ir ES yra 
unikalios ir esminės 
partnerės jau daugiau nei 
15 metų ir žymiai prisideda 
prie šio tikslo. 

 

Bendras 
pareiškimas dėl 

NATO ir ES 
bendradarbiavimo, 
2018 m. liepos 10 

d. 

1. Mūsų pastangos sustiprino 
vieną kitą, pagerino mūsų 
piliečių saugumą ir 
sustiprino mūsų 
transatlantin į ryšį. Mūsų 
bendradarbiavimas išplėtotas 
iki beprecedentės kokybės, 
apimties ir jėgos. Mus 
vienija bendros vertybės, 
todėl pasiryžome bendromis 
jėgomis spręsti iššūkius, su 
kuriais susiduriame. 

2. Mūsų partnerystė ir toliau 
bus paremta visiško 
abipusio atvirumo, 
sprendimų pri ėmimo 
autonomijos ir abiejų 
organizacijų principų 

1. Daugybė besikeičiančių saugumo 
iššūkių, su kuriais susiduria mūsų 
valstybės narės ir sąjungininkai, 
paverčia mūsų 
bendradarbiavimą būtinu , 
įskaitant reagavimą į hibridines ir 
kibernetines grėsmes, operacijas ir 
paramą partneriams. 

 

1. Mūsų organizacijos turi 
plačias įrankių, reikalingų 
garantuoti saugumą mūsų 
piliečiams Europoje ir už 
jos ribų, galimybes, kurios 
yra paremtos ilgamete, 
daugiau nei prieš 15 metų 
užsimezgusia, unikalia ir 
esmine NATO ir ES 
partneryste. 



77 
 

Sudarė autorė. 

 

 4 lentelė. NATO ir ES kibernetinės gynybos pratybos 

Sudarė autorė. Sudaryta remiantis NATO CCDCOE ir ENISA duomenimis. 
 * Dalyvių skaičius yra preliminarus ir kiekvienais metais kinta. 
 

laikymųsi, nepažeidžiant 
nei vienos narės saugumo ir 
gynybos politikos. 

3. Gebėjimai, suformuoti 
remiantis NATO ir ES 
gynybos iniciatyvomis, 
turėtų išlikti nuoseklūs, 
papildantys ir sąveikūs. 

NATO kibernetin ės gynybos pratybos 

Pavadinimas Organizatorius Dalyvių 
skaičius* 

Organizuojamos 
nuo 

Tikslai ES atstovų 
dalyvavimas 

„Cyber 
Coalition“ 

NATO 
CCDCOE 

1000 

2008 m. 
(pratybos 

organizuojamos 
kiekvienais 

metais) 

1. Treniruoti NATO, jos narių ir 
partnerių gebėjimą 
bendradarbiauti virtualioje 
erdvėje panaudojant esamus 
sąveikos mechanizmus. 

2. Stiprinti gebėjimą vykdyti 
karines ir civilines kibernetinės 
erdvės operacijas plėtojant 
sąjungininkų tarpusavio 
informuotumą. 

3. Plėtoti kibernetinės erdvės 
transformaciją identifikuojant 
esamas pajėgumų spragas. 

Nuo 2017 m. 
pratybose 
dalyvauja 

suformuota 
„mėlynoji“ ES 

komanda 

„Locked 
Shields“ 

NATO 
CCDCOE 

1200 

2010 m. 
(pratybos 

organizuojamos 
kiekvienais 

metais) 

1. Treniruoti gebėjimą reaguoti į 
kibernetinius incidentus ir 
suvaldyti jų padarinius. 

2. Stiprinti gebėjimą efektyviai 
pranešti apie įvykius virtualioje 
erdvėje ir spręsti strateginius, 
teisinius bei žiniasklaidos 
klausimus, susijusius su 
įvykusiais incidentais. 

Nuo 2018 m. 
pratybose 
dalyvauja 

suformuota 
„mėlynoji“ ES 
komanda (2020 

m. pratybos buvo 
atšauktos dėl 
pandemijos) 

ES kibernetinės gynybos pratybos 

Pavadinimas Organizatorius 
Dalyvių 

skaičius* 
Organizuojamos 

nuo Tikslai 
NATO atstovų 
dalyvavimas 

„Cyber 
Europe“ 

ENISA 900 
2010 m. (pratybos 

organizuojamos 
kas dvejus metus) 

1. Išbandyti organizacijų veiklos 
tęstinumo ir krizių valdymo 
planus. 

2. Sustiprinti viešųjų ir privačiųjų  
subjektų bendradarbiavimą. 

2018 m. pakviesti 
stebėti pratybų 

(2020 m. 
pratybos buvo 
atšauktos dėl 
pandemijos) 
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EKSPERTŲ INTERVIU 
 

Sveiki, 
  
Esu vyr. ltn. Gabrielė Radvilienė, studijuoju Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje 
ir šiuo metu rašau savo baigiamąjį magistro darbą tema „NATO ir ES bendradarbiavimas 
kibernetinės gynybos politikos srityje“. Darbe siekiama išanalizuoti NATO ir ES 
bendradarbiavimo šioje srityje pokyčius ir įvertinti, kiek vertybiniai principai ir elementai, išskirti 
Karl Deutsch išplėtotoje saugumo bendrijų teorijoje, turi įtakos šių organizacijų sąveikai. 
  
Siekdama įvertinti, ar NATO ir ES sąveikai kibernetinio saugumo srityje turi mano baigiamajame 
magistro darbe išskirti faktoriai, noriu apklausti šioje srityje dirbančius ekspertus. 
 
Atsakydamas į šį klausimyną, Jūs išreiškiate sutikimą dalyvauti atliekamame tyrime. 
  
Klausimynas yra anoniminis, užtenka preliminariai nurodyti užimamas pareigybes. 
  
Dėkoju už atsakymus! 
 
 
Anketą užpildžiusio asmens pareigos: 
Anketos užpildymo data: 
 
 

1. Ar sutiktumėte su teiginiu, kad kibernetinio saugumo ir gynybos srityje NATO ir ES 
viena kitą identifikuoja kaip esminę partnerę? 
 
☐ Visiškai sutinku ☐ Iš dalies nesutinku 
☐ Sutinku ☐ Nesutinku 
☐ Iš dalies sutinku ☐ Visiškai nesutinku 
☐ Nei sutinku, nei nesutinku 
 
 

2. Ar sutinkate, kad, atsižvelgiant į augantį kibernetinių incidentų mastą ir didėjantį 
neigiamą jų poveikį, NATO ir ES bendradarbiavimas kibernetinio saugumo srityje 
ateityje stiprės? 
 
☐ Visiškai sutinku ☐ Iš dalies nesutinku 
☐ Sutinku ☐ Nesutinku 
☐ Iš dalies sutinku ☐ Visiškai nesutinku 
☐ Nei sutinku, nei nesutinku 
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3. Ar sutinkate, kad NATO ir ES bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje 
paskatino ne tik bendros grėsmės suvokimas, bet ir ilgalaikėje perspektyvoje 
susiformavęs bendras identitetas ir tarpusavio pasitikėjimas?   
 
☐ Visiškai sutinku ☐ Iš dalies nesutinku 
☐ Sutinku ☐ Nesutinku 
☐ Iš dalies sutinku ☐ Visiškai nesutinku 
☐ Nei sutinku, nei nesutinku 
 

4. Ar pritariate teiginiui, kad kibernetinio saugumo ir gynybos srityje galima identifikuoti 
sričių pasiskirstymą tarp organizacijų: ES formuoja kibernetinės erdvės teisės 
standartus ir gilinasi į kibernetinės diplomatijos aspektus, o NATO stiprina 
kibernetinės gynybos pajėgumus ir plėtoja prevencinius gebėjimus?   
 
☐ Visiškai sutinku ☐ Iš dalies nesutinku 
☐ Sutinku ☐ Nesutinku 
☐ Iš dalies sutinku ☐ Visiškai nesutinku 
☐ Nei sutinku, nei nesutinku 
 

5. Ar sutiktumėte su teiginiu, kad nuo 2016 m., kuomet buvo pasirašytas bendras NATO 
ir ES pareiškimas dėl bendradarbiavimo, kuriame vienu svarbiausių organizacijų 
bendradarbiavimo prioritetų buvo numatytas kibernetinis saugumas, yra pastebima 
aktyvesnė šių organizacijų sąveika kibernetinio saugumo ir gynybos srityje? 
 
☐ Visiškai sutinku ☐ Iš dalies nesutinku 
☐ Sutinku ☐ Nesutinku 
☐ Iš dalies sutinku ☐ Visiškai nesutinku 
☐ Nei sutinku, nei nesutinku 

 
6. Ar sutinkate, kad NATO ir ES komandų dalyvavimas tokiose kibernetinės gynybos 

pratybose kaip „Locked Shields“ ar „Cyber Coalition“ ugdo tarpusavio pasitikėjimą 
tarp analizuojamų organizacijų? 
 
☐ Visiškai sutinku ☐ Iš dalies nesutinku 
☐ Sutinku ☐ Nesutinku 
☐ Iš dalies sutinku ☐ Visiškai nesutinku 
☐ Nei sutinku, nei nesutinku 
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7. Ar sutinkate su teiginiu, kad kenkėjiškų programų informacijos dalijimosi platforma 
(MISP), nuo 2016 m. naudojama su kibernetiniu saugumu susijusios informacijos 
dalijimuisi tarp NATO ir ES padalinių, leidžia identifikuoti organizacijų siekį apjungti 
tarpusavio pastangas siekiant suvaldyti kibernetines grėsmes? 
 
☐ Visiškai sutinku ☐ Iš dalies nesutinku 
☐ Sutinku ☐ Nesutinku 
☐ Iš dalies sutinku ☐ Visiškai nesutinku 
☐ Nei sutinku, nei nesutinku 

 
8. Ar, atsižvelgdami į organizacijų bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje, 

sutiktumėte, kad NATO ir ES formuoja bendrą saugumo bendriją? Kodėl? 

 


