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ES darbība, vēršoties pret radikalizāciju, risina dalībvalstu 
vajadzības, tomēr koordinēšanā un izvērtēšanā saglabājas 
trūkumi, uzskata revidenti 
Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā teikts, ka ES atbalsts dalībvalstu centieniem apkarot 
radikalizāciju risina dalībvalstu vajadzības, tomēr koordinācijā un izvērtēšanā ir daži trūkumi. Revidenti 
secina, ka Komisija nevar pierādīt, cik efektīvas patiesībā ir ES finansētās radikalizācijas apkarošanas 
darbības, un tas nozīmē risku negūt nākotnē noderīgu pieredzi.  

Par savas valsts drošību, tostarp par cīņu pret terorismu, ir atbildīgas dalībvalstis. Tām ir jāizstrādā un 
jāievieš pasākumi ar mērķi vērsties pret radikalizāciju – cilvēku sekošanu ekstrēmisma ideoloģijai un 
uzvedības modeļiem, kuru rezultātā viņi varētu veikt teroraktus. Lielākā daļa personu, kuras tur aizdomās 
par piedalīšanos Eiropā nesen notikušajos teroraktos, bija radikalizēti Eiropas iedzīvotāji. Eiropas Komisija 
atbalsta dalībvalstu centienus un palīdz nodrošināt labas prakses apmaiņu.  

ES atbalstu dalībvalstīm cīņā pret radikalizāciju finansē dažādi fondi: Iekšējās drošības fonds, programma 
“Apvārsnis 2020”, programma “Tiesiskums”, Erasmus+ un Eiropas Sociālais fonds.  

“Komisija koordinē atbalstu dažādu departamentu līmenī un ir izveidojusi vairākas sinerģijas. Tomēr 
uzlabojumi ir iespējami,” teica par šo ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Jan Gregor. 
“Komisijai nav pilnīga pārskata par ES finansētajām darbībām, un ES izlietotajiem līdzekļiem nav izstrādāti 
rādītāji vai mērķvērtības, kas ļautu izmērīt panākumus radikalizācijas novēršanā.”  

Revidenti konstatēja, ka nebija pilnībā izmantots potenciāls, kuru sniedz Radikalizācijas izpratnes tīkls, kas 
saista psihologus, skolotājus, sociālos darbiniekus, policijas, cietuma un probācijas dienesta darbiniekus, 
kuri visā Eiropā strādā ar tiem, kas var viegli pakļauties radikalizācijai. Tīkla sasniegumi biežāk tika mērīti 
darbības aspektā (piemēram, sarīkotās sanāksmes vai sagatavotie dokumenti), nevis efektivitātes aspektā 
(piemēram, apgūtās zināšanas, ietekme uz dalībnieku darbu).  

Eiropola pārvaldītā ES vienība ziņošanai par interneta saturu norāda uz teroristisku saturu tiešsaistē un 
brīdina tādus pakalpojumu sniedzējus kā YouTube, Google, Facebook un Twitter. Tomēr revidenti 
piezīmēja, ka ES statistikas dati nerāda, kāda ir ES darbības ietekme uz teroristu propagandas izplatību 
internetā. Reizēm izņemtie propagandas materiāli vienkārši tiek augšupielādēti no jauna vai pārvietoti uz 
citām platformām (to sauc par arkādes jeb “whack-a-mole” efektu). 
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Revīzijas darbā ietilpa valsts iestāžu apmeklējumi Beļģijā un Francijā, lai novērtētu saņemtā atbalsta 
atbilstīgumu un pievienoto vērtību. Revidenti ieteica Eiropas Komisijai uzlabot veidu, kādā tā koordinē 
savus radikalizācijas novēršanas pasākumus, palielināt praktisko atbalstu speciālistiem un politikas 
veidotājiem dalībvalstīs un pilnveidot savu rezultātu novērtēšanas sistēmu. 

Piezīmes izdevējiem 

Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas ieinteresētās 
personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Lielākā daļa no mūsu 
sagatavotajiem un ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota. Augstais ieteikumu īstenošanas 
līmenis liecina, ka mūsu darbs dod labumu ES iedzīvotājiem. 

Īpašais ziņojums Nr. 13/2018 “Vēršanās pret radikalizāciju, kas ved uz terorismu: Komisija risināja 
dalībvalstu vajadzības, tomēr koordinēšanā un izvērtēšanā bija daži trūkumi” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē 
(eca.europa.eu) ES 23 valodās. 
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