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Τα μέτρα για την καταπολέμηση της 
ριζοσπαστικοποίησης στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της 
ΕΕ 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχεδιάζει να υποβάλει σε έλεγχο εντός του τρέχοντος έτους 
τα μέτρα της ΕΕ για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης. Ο έλεγχος θα επικεντρωθεί 
στην υποστήριξη που παρέχει η Επιτροπή στα διάφορα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της 
ριζοσπαστικοποίησης από το 2013, όταν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές αναδείχθηκαν 
στην ύψιστη προτεραιότητα της ΕΕ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Θα 
εξεταστούν τα μέτρα που σκοπό έχουν την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και τα 
μέτρα που απευθύνονται σε άτομα που έχουν ήδη ριζοσπαστικοποιηθεί (όπως η 
αποριζοσπαστικοποίηση και η απεμπλοκή).  

Με τον έλεγχο θα αξιολογηθεί κατά πόσον η Επιτροπή υποστηρίζει αποτελεσματικά τα κράτη 
μέλη στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν τη ριζοσπαστικοποίηση που εν δυνάμει οδηγεί 
στην τρομοκρατία. Όσον αφορά την ευθύνη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τα κράτη 
μέλη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ενώ ο ρόλος της ΕΕ είναι να τους παρέχει την αναγκαία 
συνδρομή. Σκοπός της παρεχόμενης υποστήριξης είναι η εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας με τη 
βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, τη διευκόλυνση της συνεργασίας και την παροχή 
χρηματοδότησης. 

«Θα εξετάσουμε κατά πόσον η Επιτροπή διοχετεύει τα κεφάλαια της ΕΕ με ακρίβεια εκεί όπου 
αυτά μπορούν πράγματι να αποφέρουν προστιθέμενη αξία», δήλωσε ο Alex Brenninkmeijer, 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο.  

Οι ελεγκτές θα επισκεφθούν θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
Συμβούλιο), την Ευρωπόλ στη Χάγη και δύο κράτη μέλη, το Βέλγιο και τη Γαλλία. Επιπλέον, θα 
υπάρξουν συζητήσεις με τα σημεία επαφής που έχουν δημιουργηθεί σε όλα τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής δράσης.  

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η ύψιστη προτεραιότητα της ΕΕ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας είναι το 
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ζήτημα των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών που εγκαταλείπουν τη χώρα τους στην ΕΕ με 
προορισμό τρίτες χώρες (π.χ. ζώνες συγκρούσεων στη Συρία και το Ιράκ), προκειμένου είτε να 
αγωνιστούν ως μαχητές στο πλευρό τρομοκρατών είτε να λάβουν σχετική εκπαίδευση. Με την 
επιστροφή τους στην ΕΕ, τα άτομα αυτά ενδέχεται να προβούν σε τρομοκρατικές ενέργειες.  

Περί τους 5 000 ευρωπαίους πολίτες έχουν ήδη ταξιδέψει στη Συρία και το Ιράκ για 
τρομοκρατικούς σκοπούς, ενώ υπολογίζεται ότι περίπου το ένα τρίτο αυτών έχει επιστρέψει 
στην Ευρώπη. Οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές που επέστρεψαν από τη Συρία ή το Ιράκ 
συμμετείχαν στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι, που στοίχισαν 
τη ζωή σε 130 ανθρώπους, και στις επιθέσεις της 22ας Μαρτίου 2016 στις Βρυξέλλες, κατά τις 
οποίες έχασαν τη ζωή τους 32 άνθρωποι. Οι επιθέσεις αυτές ανέδειξαν τον διασυνοριακό 
χαρακτήρα του κινδύνου για την ασφάλεια με τον οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη και ο 
οποίος πηγάζει από την ισλαμική τρομοκρατία. 

 


