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Az uniós számvevők a radikalizációellenes intézkedéseket 
vizsgálják 
Az Európai Számvevőszék az év későbbi szakaszában górcső alá veszi az Unió 
radikalizációellenes intézkedéseit. 2013 óta a külföldi terrorista harcosok jelentik az elsődleges 
prioritást az Unió terrorizmus elleni küzdelmében, és ellenőrzésünk középpontjában azok a 
kapcsolódó támogatások állnak, amelyeket a Bizottság ebben az időszakban nyújtott a 
tagállamoknak. A vizsgálat mind a radikalizálódás megelőzését célzó, mind a már 
radikalizálódott egyénekre irányuló intézkedésekre (a deradikalizálásra és a terrorizmustól való 
elszakításra) kiterjed.  

Az ellenőrzés azt fogja értékelni, hogy a Bizottság eredményesen segíti-e a tagállamokat az 
esetlegesen terrorizmushoz vezető radikalizáció problémájának kezelésében. A terrorizmus elleni 
küzdelemben a tagállamok viselik az elsődleges felelősséget, azonban az Unió is támogatja őket 
ezen a téren: különösen az információcsere javítása, az együttműködés megkönnyítése és 
finanszírozás biztosítása révén tud hozzájárulni a tagállami erőfeszítésekhez. 

„Azt vizsgáljuk, hogy a Bizottság valóban oda irányítja-e az uniós finanszírozást, ahol az a lehető 
legnagyobb európai hozzáadott értéket biztosíthatja” – nyilatkozta Alex Brenninkmeijer, a 
jelentésért felelős számvevőszéki tag.  

A számvevők felkeresnek többek között Brüsszelben két uniós intézményt (az Európai Bizottságot 
és a Tanácsot) és Hágában az Europolt, valamint helyszíni látogatást tesznek két tagállamban 
(Belgiumban és Franciaországban). Ezenkívül konzultálnak az összes tagállam terrorizmusellenes 
fókuszpontjaival is.  

 

A szerkesztők figyelmébe 

A terrorizmus elleni küzdelemben az Unió számára kiemelt prioritást jelentenek az úgynevezett 
„külföldi terrorista harcosok”, vagyis az olyan uniós lakosok, akik külföldre (például a szíriai vagy 
iraki konfliktusövezetekbe) utaznak azzal a céllal, hogy ott terroristaként harcoljanak vagy ilyen 
kiképzésben részesüljenek, majd az Unió területére visszatérve terrorcselekményeket hajtsanak 
végre.  
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Mintegy 5000 európai utazott Szíriába vagy Irakba ilyen céllal, és a becslések szerint 
egyharmaduk később visszatért. A 130 emberéletet követelő 2015. november 13-i párizsi 
terrortámadás és a 32 halálos áldozattal járó 2016. március 22-i brüsszeli merényletek elkövetői 
között egyaránt voltak ilyen, Szíriából vagy Irakból hazatért külföldi terrorista harcosok. Ezek a 
támadások felhívták a figyelmet arra, mekkora biztonsági kockázatot jelent Európa számára az 
iszlamista terrorizmus. 

 


