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Одиторите на ЕС извършват проверка на мерките за 
борба с радикализацията 

В рамките на настоящата година Европейската сметна палата (ЕСП) ще извърши одит на мерките на 
ЕС за борба с радикализацията. Одитът ще бъде насочен към оказваната от Комисията подкрепа на 
държавите членки в борбата срещу радикализацията от 2013 г. насам, когато основен приоритет на 
борбата срещу тероризма стават чуждестранните бойци терористи. Ще бъдат проверени мерките за 
предотвратяване на радикализацията и мерките, насочени към вече радикализирани лица (като 
дерадикализация и прекратяване на участието).  

По време на одита ще се разгледа въпросът дали Комисията подпомага по ефективен начин държавите 
членки в борбата им срещу радикализацията, която може да доведе до тероризъм. Държавите членки 
носят първостепенната отговорност за борба с тероризма; ролята на ЕС е да им оказва подкрепа. Тази 
подкрепа има за цел да подобри обмена на информация, да улесни сътрудничеството и да осигури 
финансиране. 

„Европейската сметна палата ще провери дали Комисията добре насочва средствата на ЕС там, 
където по ефективен начин те ще доведат до допълнителни ползи на ниво ЕС,“ декларира Alex 
Brenninkmeijer, членът на ЕСП, отговарящ за изготвянето на доклада.  

Одиторите ще посетят институции на ЕС в Брюксел (Европейската комисия и Съвета), Европол в Хага, 
както и две държави членки (Белгия и Франция). В допълнение, ще бъде потърсена консултативна 
подкрепа от звената за контакт във връзка с борбата срещу тероризма във всички държави членки.  

Бележки към редакторите 

Основният приоритет на ЕС в рамките на борбата срещу тероризма е проблемът с чуждестранните 
бойци терористи, които напускат своя дом в ЕС и пътуват до други страни (напр. конфликтните зони на 
Сирия и Ирак) с цел терористично обучение или участие в терористични атаки. При завръщането си в ЕС 
е възможно те да предприемат терористични действия.  

Около 5000 европейски граждани са пътували до Сирия и Ирак с терористична цел, и се счита, че около 
една трета от тях са се завърнали. Чуждестранни бойци терористи, които са се завърнали от Сирия или 
Ирак, са участвали в терористичните нападения от 13 ноември 2015 г. в Париж, при които загиват 130 
човека, както и в атаките от 22 март 2016 г. в Брюксел, при които са отнети 32 живота. Тези атаки 
подчертават трансграничния характер на риска във връзка със сигурността, пред който Европа е 
изправена заради ислямисткия тероризъм. 

 


