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Revizorji EU bodo preučili ukrepe proti radikalizaciji 
Evropsko računsko sodišče bo v drugi polovici letošnjega leta revidiralo ukrepe EU proti 
radikalizaciji. Revizija bo osredotočena na podporo, ki jo je Komisija nudila državam članicam 
pri obravnavanju radikalizacije od leta 2013, ko so tuji teroristični borci postali osrednja 
prioriteta v boju proti terorizmu. Sodišče bo preučilo ukrepe za preprečevanje radikalizacije in 
ukrepe, namenjene tistim osebam, ki so že bile radikalizirane (kot sta deradikalizacija in 
opustitev nasilnega ekstremizma).  

Z revizijo bo ocenjeno, ali Komisija uspešno pomaga državam članicam pri obravnavanju 
radikalizacije, ki lahko vodi v terorizem. Za boj proti terorizmu so primarno odgovorne države 
članice, vloga EU pa je, da jih pri tem podpira. Z izboljšanjem izmenjave informacij, lajšanjem 
sodelovanja in finančno pomočjo naj bi naj bi zagotavljala dodano vrednost. 

„Sodišče bo preučilo, ali Komisija sredstva EU ustrezno usmerja tja, kjer lahko uspešno zagotovijo 
dodano vrednost EU,” je dejal Alex Brenninkmeijer, član Evropskega računskega sodišča, 
pristojen za to revizijo.  

Revizorji bodo obiskali institucije EU v Bruslju (Evropsko komisijo in Svet), Europol v Haagu in dve 
državi članici – Belgijo in Francijo. Prav tako bodo stopili v stik s protiterorističnimi informacijskimi 
točkami v vseh državah članicah.  

 

Pojasnila za urednike 

Osrednja prioriteta EU v boju proti terorizmu so tuji teroristični borci, ki zapustijo svoj dom v EU 
in odpotujejo v druge države (npr. na območja konflikta v Siriji in Iraku), da bi sodelovali v 
terorističnem boju ali urjenju. Ko se vrnejo v EU, lahko zagrešijo teroristična dejanja.  

V Sirijo in Irak je s terorističnimi nameni odpotovalo približno 5 000 Evropejcev, po ocenah pa naj 
bi se jih vrnila približno ena tretjina. Tuji teroristični borci, ki so se vrnili iz Sirije ali Iraka, so bili 
udeleženi v terorističnih napadih 13. novembra 2015 v Parizu, v katerih je bilo ubitih 130 ljudi, in 
v napadih 22. marca 2016 v Bruslju, ki so zahtevali 32 življenj. Napadi so pokazali, da je varnostno 
tveganje zaradi islamskega terorizma v Evropi čezmejne narave. 

 


