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ES auditoriai nagrinėja kovos su radikalėjimu priemones 
Šiais metais Europos Audito Rūmai rengiasi audituoti ES kovos su radikalėjimu priemones. Šio 
audito metu visų pirma bus domimasi Komisijos parama, kuri skiriama padėti valstybėms 
narėms kovoti su radikalėjimu nuo 2013 m., kai užsienio teroristai kovotojai tapo pagrindiniu 
ES kovos su terorizmu prioritetu. Audito metu bus nagrinėjamos radikalėjimo prevencijos 
priemonės ir priemonės, nukreiptos į jau suradikalėjusius asmenis (deradikalizacijos ir 
pasitraukimo priemonės).  

Auditas įvertins, ar Komisija veiksmingai padeda valstybėms narėms kovoti su radikalėjimu, 
galinčiu pastūmėti į terorizmą. Už kovą su terorizmu visų pirma atsakingos valstybės narės; ES 
vaidmuo – jas paremti. ES siekia prisidėti gerindama informacijos mainus, palengvindama 
bendradarbiavimą ir skirdama finansavimą. 

„Mes nagrinėsime, ar Komisija teisingai skiria ES lėšas į tas sritis, kuriose jos gali veiksmingai 
sukurti ES pridėtinę vertę“ – pasakė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Alex 
Brenninkmeijer.  

Auditoriai lankysis ES institucijose Briuselyje (Europos Komisijoje ir Taryboje), Europole Hagoje ir 
dviejose valstybėse narėse – Belgijoje ir Prancūzijoje. Be to, bus konsultuojamasi su kovos su 
terorizmu centrais valstybėse narėse.  

 

Pastabos leidėjams 

Pagrindinis ES kovos su terorizmu prioritetas yra užsienio teroristų kovotojai, kurie palieka savo 
namus ES ir keliauja į kitas šalis (pavyzdžiui, į konfliktų zonas Sirijoje ir Irake), kad taptų teroristais 
kovotojais ar jų mokiniais. Grįžę į ES, jie gali būti pasirengę vykdyti teroro veiksmus.  

Terorizmo tikslais į Siriją ir Iraką buvo nuvykę 5 000 europiečių ir manoma, kad trečdalis jų sugrįžo 
atgal. Iš Sirijos ar Irako sugrįžę užsienio teroristai kovotojai dalyvavo teroro išpuoliuose 2015 m. 
lapkričio 13 d. Paryžiuje, kur žuvo 13 žmonių, ir 2016 m. kovo 22 d. išpuoliuose Briuselyje, 
nusinešusiuose 32 gyvybes. Šie išpuoliai atskleidė tarptautinį saugumo grėsmių, kurias Europai 
kelia islamistinis terorizmas, pobūdį. 

 


