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Curtea de Conturi Europeană examinează măsurile de 
combatere a radicalizării 
În cursul acestui an, Curtea de Conturi Europeană va audita măsurile luate de UE pentru 
combaterea radicalizării. Auditul se concentrează asupra sprijinului acordat de Comisie statelor 
membre în vederea abordării fenomenului radicalizării, începând din 2013, când luptătorii 
teroriști străini au devenit prioritatea numărul unu a politicii UE în materie de combatere a 
terorismului. Vor fi examinate măsurile de prevenire a radicalizării, precum și cele vizând 
persoanele care au fost radicalizate (cum ar fi măsurile de deradicalizare și de dezangajare). 

În cadrul auditului se va analiza în ce măsură Comisia contribuie în mod eficace la sprijinirea 
statelor membre în eforturile acestora de abordare a fenomenului radicalizării, care poate 
conduce la acte de terorism. Responsabilitatea principală în lupta împotriva terorismului revine 
statelor membre, rolul UE fiind acela de a le oferi sprijin. Uniunea își propune să aducă o valoare 
adăugată prin ameliorarea schimbului de informații, facilitarea cooperării și acordarea de 
finanțare. 

„Vom examina dacă fondurile UE sunt direcționate de Comisie în mod adecvat, acolo unde pot 
aduce în mod efectiv o valoare adăugată europeană”, a declarat domnul Alex Brenninkmeijer, 
membrul Curții de Conturi Europene responsabil de audit. 

Auditorii vor efectua vizite la instituțiile UE din Bruxelles (Comisia Europeană și Consiliu), la sediul 
Europol de la Haga și în două state membre - Belgia și Franța. De asemenea, vor fi consultate 
punctele de contact pentru combaterea terorismului din statele membre. 

 

Note către editori 

Prioritatea numărul unu a politicii UE în materie de combatere a terorismului o reprezintă 
problema luptătorilor teroriști străini care își părăsesc domiciliul din UE și se deplasează în alte 
țări (de exemplu, în zonele de conflict din Siria și din Irak) pentru a participa la lupte teroriste sau 
pentru a se antrena în acest scop. Atunci când se întorc în UE, aceste persoane pot comite acte 
teroriste. 

În jur de 5 000 de europeni au călătorit în Siria și în Irak în scopuri teroriste și se estimează că 
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aproximativ o treime dintre aceștia s-au întors. În atacurile teroriste din 13 noiembrie 2015 de la 
Paris, care s-au soldat cu 130 de morți, și din 22 martie 2016 de la Bruxelles, care au înregistrat 
32 de morți, au fost implicați luptători teroriști străini care se întorseseră din Siria și din Irak. 
Aceste atacuri au subliniat faptul că riscul la adresa securității pe care îl reprezintă terorismul 
islamist în Europa are un caracter transfrontalier. 

 


