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Lehdistötiedote 

Luxemburg, 29. toukokuuta 2018 
 
 

EU:n tarkastajat: EU:n toteuttamat radikalisoitumisen 
vastaiset toimet kohdentuvat jäsenvaltioiden tarpeisiin, 
mutta koordinoinnissa ja arvioinnissa on yhä puutteita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa erityiskertomuksessa todetaan, että radikalisoitumisen 
torjuntaan tarkoitettu EU:n tuki kohdentuu jäsenvaltioiden tarpeisiin, mutta koordinoinnissa ja 
arvioinnissa on joitakin puutteita. Tarkastajat toteavat, että komissio ei pysty osoittamaan, kuinka 
vaikuttavia EU:n rahoittamat radikalisoitumisen torjuntatoimet ovat käytännössä. Näin ollen vaarana 
on, että kertyviä kokemuksia ei kyetä hyödyntämään tulevaisuudessa.  

Jäsenvaltiot ovat vastuussa kansallisesta turvallisuudestaan, terrorismin torjunta mukaan luettuna. Ne 
vastaavat sellaisten toimenpiteiden suunnittelusta ja täytäntöönpanosta, joiden tavoitteena on torjua 
radikalisoitumista. Radikalisoituneet henkilöt kannattavat ääri-ideologioita ja toimintamalleja, jotka 
saattavat johtaa heidät terroritekoihin. Suurin osa Euroopan viimeaikaisten terrori-iskujen epäillyistä on 
Euroopan kansalaisia, jotka olivat radikalisoituneet. Euroopan komissio tukee jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
ja tiedonvaihtoa hyvistä käytännöistä.  

EU:n jäsenvaltioille radikalisoitumisen torjuntaa varten antama tuki rahoitetaan eri lähteistä, esimerkiksi 
sisäisen turvallisuuden rahastosta, Horisontti 2020 -puiteohjelmasta, oikeusalan ohjelmasta, 
Erasmus+ -ohjelmasta ja Euroopan sosiaalirahastosta.  

“Komissio on koordinoinut tukea eri osastojensa kautta ja saanut aikaan jonkin verran synergioita. 
Parantamisen varaa on kuitenkin edelleen”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Jan Gregor. “Komissiolla ei ole kattavaa yleiskuvaa EU:n rahoittamista 
toimista eikä käytettyihin EU:n varoihin sovelleta indikaattoreita tai tavoitearvoja, joiden avulla voitaisiin 
mitata onnistumista radikalisoitumisen torjunnassa.”  

Radikalisoitumisen torjuntaverkosto yhdistää eri puolilla Eurooppaa toimivia psykologeja, opettajia, 
sosiaalityöntekijöitä, poliiseja sekä vankiloiden henkilöstöä ja ehdonalaisvalvojia, jotka työskentelevät 
radikalisoitumiselle alttiiden henkilöiden kanssa. Tarkastajat havaitsivat, että verkostoa ei hyödynnetty 
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täysimääräisesti. Verkoston saavutusten mittarina käytettiin usein toimintaa (esim. järjestetyt kokoukset 
tai tuotetut asiakirjat), ei vaikuttavuutta (esim. kertynyt tieto, vaikutus osallistujien työhön).  

Europolin hallinnoima EU:n internetsisällöstä ilmoittamista käsittelevä yksikkö ilmoittaa terroristisesta 
verkkosisällöstä ja varoittaa palveluntarjoajia, joita ovat muun muassa YouTube, Google, Microsoft, 
Facebook ja Twitter. Tarkastajat panivat kuitenkin merkille, että EU:n tilastotiedot eivät osoita EU:n 
toimien vaikutusta terroristipropagandan esiintyvyyteen internetissä. Poistettua propagandamateriaalia on 
joissakin tapauksissa yksinkertaisesti ladattu verkkoon uudelleen tai siirretty muille foorumeille (ns. whack-
a-mole -vaikutus). 

Tarkastustyöhön kuuluivat tarkastuskäynnit kansallisten viranomaisten luo Belgiassa ja Ranskassa; 
tarkoituksena oli arvioida niiden saaman tuen tarkoituksenmukaisuutta ja lisäarvoa. Tarkastajat 
suosittelevat, että Euroopan komissio parantaisi radikalisoitumisen torjuntatoimiensa koordinointitapaa, 
lisäisi käytännön tukea jäsenvaltioiden toimijoille ja poliittisille päätöksentekijöille ja parantaisi 
tulosarviointikehystään. 

Toimittajille tiedoksi 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n 
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille, elinkeinoelämän 
sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa 
esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön. Suositusten korkea täytäntöönpanoaste on osoitus 
tilintarkastustuomioistuimen työn hyödyllisyydestä EU:n kansalaisten kannalta. 

Erityiskertomus 13/2018 ”Terrorismiin johtavan radikalisoitumisen torjunta: komissio vastasi 
jäsenvaltioiden tarpeisiin, mutta koordinoinnissa ja arvioinnissa ilmeni joitakin puutteita” on saatavilla 
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 
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