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Auditoři EU prověřují opatření proti radikalizaci 
Evropský účetní dvůr provede v tomto roce audit opatření EU proti radikalizaci. Audit se 
zaměřuje na podporu, kterou Komise poskytuje členským státům v boji proti radikalizaci od 
roku 2013, kdy se hlavní prioritou EU v boji proti terorismu stali zahraniční terorističtí bojovníci. 
Audit se bude zabývat opatřeními pro prevenci radikalizace a opatřeními zaměřenými na 
osoby, jež se radikalizovaly (jako je deradikalizace a odklon od teroristické činnosti).  

Auditoři posoudí, zda Komise účinně pomáhá členským státům řešit radikalizaci, která může vést 
k terorismu. Členské státy mají prvořadou odpovědnost bojovat proti terorismu a EU má za úlohu 
je v tom podporovat. Vytváří přidanou hodnotu tím, že zlepšuje výměnu informací, usnadňuje 
spolupráci a poskytuje financování. 

„Budeme zkoumat, zda Komise prostředky EU zaměřuje na ty oblasti, kde mohou účinně vytvářet 
přidanou hodnotu EU,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za audit Alex 
Brenninkmeijer.  

Auditoři navštíví orgány v Bruselu (Evropskou komisi a Radu), Europol v Haagu a dva členské státy 
– Belgii a Francii. Kromě toho budou konzultovat kontaktní místa pro boj s terorismem ve všech 
členských státech. 

 

Poznámky pro redaktory 

Vrcholnou prioritou EU v boji proti terorismu je otázka zahraničních teroristických bojovníků, 
kteří odcházejí z domova v EU a cestují do jiných zemí (například oblastí konfliktů v Sýrii a Iráku), 
aby bojovali nebo se cvičili jako teroristé. Když se vrátí do EU, mohou páchat teroristické činy. 

V souvislosti s terorismem odcestovalo do Sýrie a Iráku přibližně 5 000 Evropanů a odhaduje se, 
že asi jedna třetina z nich se vrátila. Zahraniční terorističtí bojovníci vracející se ze Sýrie či Iráku se 
podíleli na teroristických útocích z 13. listopadu 2015 v Paříži, které si vyžádaly 130 obětí, a na 
útocích z 22. března 2016 v Bruselu, které stály 32 životů. Tyto útoky upozornily na přeshraniční 
povahu bezpečnostního rizika, které pro Evropu islamistický terorismus představuje. 

 


