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Сметната палата установи, че действията на ЕС за 
борба с радикализацията са съобразени с нуждите на 
държавите членки, но продължават да съществуват 
някои недостатъци при координацията и оценката 
Според новия доклад на Европейската сметна палата подкрепата от ЕС за държавите членки 
в борбата им с радикализацията е съобразена с техните нужди, но съществуват някои недостатъци 
при координацията и оценката. Одиторите посочват, че Комисията не може да докаже доколко 
ефективни са на практика финансираните от ЕС действия за борба с радикализацията, а това 
означава, че съществува риск да не бъдат извлечени поуки за в бъдеще.  

Държавите членки носят отговорност за своята национална сигурност, в т.ч. за борбата с тероризма. 
Те следва да изготвят и прилагат мерки, целящи справяне с радикализацията — възприемането на 
крайни идеологии и поведения, които биха могли да доведат до извършване на терористични 
действия. По-голямата част от заподозрените лица, замесени в неотдавнашните терористични 
нападения в Европа, са европейски граждани, които са били радикализирани. Европейската комисия 
подпомага държавите членки в усилията им и подпомага обмена на добри практики.  

Подкрепата от ЕС за държавите членки в борбата им срещу радикализацията се финансира от 
различни фондове, като например фонд „Вътрешна сигурност“, програма „Хоризонт 2020“, програма 
„Правосъдие“, програма „Еразъм+“ и Европейския социален фонд.  

„Комисията е координирала предоставяната подкрепа сред различните си служби и е развила 
няколко полезни взаимодействия. Съществуват обаче възможности за подобрения“, декларира 
Ян Грегор — членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. 
Комисията не разполага с пълна картина на финансираните от ЕС действия, а за използваните 
средства на ЕС липсват показатели или целеви нива за измерване на успеха в борбата 
с радикализацията.“  

Одиторите установиха, че не се използва пълният потенциал на Мрежата за осведоменост по 
въпросите на радикализацията, която свързва психолози, учители, социални работници, полицейски 
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служители, служители на затвори и пробационни служители от цяла Европа, които работят с лицата 
в риск от радикализация. Постигнатите резултати често са били измервани от гледна точка на 
изпълнените дейности (напр. организирани срещи или изготвени документи), а не по отношение на 
ефективността (напр. придобити знания, въздействие върху дейността на участниците и др.).  

Управляваното от Европол звено на ЕС за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет 
маркира терористично съдържание онлайн и известява за това доставчиците на услуги като YouTube, 
Google, Facebook и Twitter. Одиторите обаче констатираха, че статистическите данни на ЕС не 
съдържат информация относно въздействието на мерките на ЕС върху разпространението на 
терористична пропаганда в интернет. В някои случаи свалените от интернет пропагандни материали 
просто се публикуват отново или се преместват на други платформи (така наречената „игра без 
край“). 

Одитната дейност включи посещения на национални органи в Белгия и Франция с цел оценка на 
уместността и добавената стойност на подкрепата, която те получават. Одиторите препоръчват на 
Европейската комисия да усъвършенства координирането на своите действия за борба 
с радикализацията, да увеличи практическата подкрепа за специалистите по сигурността и лицата, 
изготвящи политиките в държавите членки, както и да подобри рамката си за оценка на резултатите. 

Бележки към редакторите 

ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както и на 
други заинтересовани страни като националните парламенти, представители на индустриалния 
сектор и на гражданското общество. По-голямата част от формулираните от ЕСП препоръки 
в нейните доклади се изпълняват на практика. Високото ниво на изпълнение подчертава ползата от 
дейността на ЕСП за гражданите на ЕС. 

Специален доклад № 13/2018 „Мерки срещу радикализацията, която води до тероризъм — 
Комисията се е съобразила с нуждите на държавите членки, но са налице някои недостатъци при 
координацията и оценката“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални езика 
на ЕС. 
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