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Audítori EÚ preskúmali opatrenia v oblasti boja proti 
radikalizácii 
Európsky dvor audítorov vykoná neskôr v tomto roku audit opatrení EÚ proti radikalizácii. 
Audit sa zameriava na podporu Komisie poskytnutú členským štátom na riešenie radikalizácie 
od roku 2013, keď sa zahraniční teroristickí bojovníci stali najvyššou prioritou EÚ v boji proti 
terorizmu. Preskúmajú sa opatrenia na zabránenie radikalizácii a opatrenia zamerané na tých, 
ktorí sa radikalizovali (napr. deradikalizácia a ukončenie teroristickej činnosti).  

V rámci auditu sa tiež posúdi, či Komisia účinne prispieva k tomu, aby členským štátom pomohla 
riešiť radikalizáciu, ktorá môže viesť k terorizmu. Boj proti terorizmu je prvoradou 
zodpovednosťou členských štátov. Úlohou EÚ je ich podporovať. Jej cieľom je tiež prinášať 
pridanú hodnotu zlepšovaním výmeny informácií, uľahčovaním spolupráce a poskytovaním 
financovania. 

„Preskúmame, či Komisia presne zameriava financie EÚ tam, kde môžu skutočne priniesť pridanú 
hodnotu EÚ,” povedal Alex Brenninkmeijer, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný 
za tento audit.  

Audítori navštívia inštitúcie EÚ v Bruseli (Európsku komisiu a Radu), Europol v Haagu a dva 
členské štáty – Belgicko a Francúzsko. Okrem toho budú konzultované protiteroristické 
koordinačné strediská vo všetkých členských štátoch.  

 
Poznámka pre vydavateľov 

Najvyššou prioritou EÚ v boji proti terorizmu je problém zahraničných teroristických bojovníkov, 
ktorí opustia svoje domovy v EÚ a vycestujú do iných krajín (napr. do zón konfliktu v Sýrii a Iraku), 
aby tam bojovali ako teroristi alebo sa vycvičili. Po návrate do EÚ môžu vykonať teroristické činy.  

Približne 5 000 Európanov vycestovalo do Sýrie a Iraku na teroristické účely a odhaduje sa, že asi 
tretina z nich sa vrátila späť. Zahraniční teroristickí bojovníci, navrátivší sa zo Sýrie či Iraku, sa 
zapojili do teroristických útokov z 13. novembra 2015 v Paríži, ktoré si vyžiadali 130 životov, 
a do útokov z 22. marca 2016 v Bruseli, ktoré si vyžiadali 32 životov. Tieto útoky poukázali 
na cezhraničnú povahu bezpečnostného rizika, ktorému Európa čelí zo strany islamistického 
terorizmu. 

 


