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ES revidenti pārbauda radikalizācijas apkarošanas 
pasākumus 
Šogad Eiropas revīzijas palāta ir plānojusi revidēt ES īstenotos radikalizācijas apkarošanas 
pasākumus. Revīzija pievērsīsies atbalstam, ko Komisija sniedz dalībvalstīm redikalizācijas 
apkarošanā kopš 2013. gada, kad ES cīņā pret terorismu par galveno prioritāti kļuva ārvalstu 
kaujinieki teroristi. Revidenti pārbaudīs pasākumus radikalizācijas novēršanai, kā arī 
pasākumus (tādus kā deradikalizācija un saikņu vājināšana), kuru mērķauditorija ir 
radikalizējušās personas.  

Revīzijā novērtēs, vai Komisija efektīvi palīdz dalībvalstīm risināt problēmas saistībā ar 
radikalizēšanos, kura var pāraugt terorismā. Par terorisma apkarošanu pirmām kārtām ir 
atbildīgas dalībvalstis, ES uzdevums ir tās atbalstīt. Eiropas Savienības mērķis ir sniegt pievienoto 
vērtību, uzlabojot informācijas apmaiņu, sekmējot sadarbību un piešķirot finansējumu. 

“Mēs pārbaudīsim, vai Komisija precīzi novirza ES finansējumu tur, kur tas var efektīvi radīt 
ES pievienoto vērtību,” paziņoja par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Alex 
Brenninkmeijer.  

Revidenti apmeklēs ES iestādes Briselē (Eiropas Komisiju un Padomi), Eiropolu Hāgā un divas 
dalībvalstis – Beļģiju un Franciju. Turklāt notiks apspriešanās arī ar pretterorisma 
kontaktpunktiem dalībvalstīs.  

 

Piezīmes izdevējiem 

ES galvenā prioritāte terorisma apkarošanā ir ārvalstu kaujinieki teroristi, kuri pamet savu 
ES dalībvalsti, lai dotos uz citām valstīm (piemēram, uz konfliktu zonām Sīrijā un Irākā) un tur 
iesaistītos terorismā vai teroristu mācībās. Pēc atgriešanās Eiropas Savienībā viņi var izdarīt 
terora aktus.  

Apmēram 5000 eiropiešu ir ceļojuši uz Sīriju un Irāku terorisma nolūkos, un tiek lēsts, ka aptuveni 
trešdaļa ir atgriezusies. Ārvalstu kaujinieki teroristi, kas atgriezušies no Sīrijas vai Irākas, bija 
iesaistīti 2015. gada 13. novembra terora aktā Parīzē, kad gāja bojā 130 cilvēki, un 2016. gada 
22. marta uzbrukumos Briselē, kad zaudēja dzīvību 32 cilvēki. Šie uzbrukumi skaidri parādīja 
pārrobežu raksturu, kas piemīt islāmistu terorisma radītajam drošības riskam, ar kuru saskaras 
Eiropa. 

 


