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Kontrolerzy UE badają działania służące zwalczaniu 
radykalizacji 
Jeszcze w tym roku Europejski Trybunał Obrachunkowy ma skontrolować unijne działania 
zmierzające do zwalczania radykalizacji postaw. Kontrola dotyczy przede wszystkim wsparcia, 
które Komisja zapewnia państwom członkowskim w celu walki z radykalizacją. Pod uwagę 
wzięty zostanie okres od 2013 r., kiedy to priorytetem Unii w zakresie walki z terroryzmem stał 
się problem zagranicznych bojowników terrorystycznych. Zbadane zostaną działania służące 
przeciwdziałaniu radykalizacji oraz działania ukierunkowane na już zradykalizowane osoby 
(takie jak deradykalizacja i demobilizacja).  

Trybunał zbada, czy Komisji udaje się wspomóc państwa członkowskie w rozwiązywaniu 
problemu radykalizacji, która może prowadzić do terroryzmu. Odpowiedzialność za walkę 
z terroryzmem spoczywa w pierwszym rzędzie na państwach członkowskich, a rola UE polega na 
udzieleniu im wsparcia. UE dąży do wniesienia wartości dodanej poprzez usprawnienie wymiany 
informacji, ułatwienie współpracy i zapewnienie środków. 

– Trybunał zbada, czy Komisja kieruje środki unijne tam, gdzie rzeczywiście mogą one przynieść 
unijną wartość dodaną – powiedział Alex Brenninkmeijer, członek Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego odpowiedzialny za tę kontrolę.  

Zaplanowano wizyty kontrolne w instytucjach UE w Brukseli (Komisja Europejska i Rada), 
w Europolu w Hadze oraz w dwóch państwach członkowskich – w Belgii i we Francji. Odbędą się 
także konsultacje z punktami kontaktowymi ds. walki z terroryzmem we wszystkich państwach 
członkowskich.  

 

Informacje dla redaktorów 

Priorytetem UE w walce z terroryzmem jest problem zagranicznych bojowników terrorystycznych, 
którzy wyjeżdżają ze swoich krajów w UE do innych państw (np. do stref konfliktu w Syrii i Iraku), 
gdzie uczestniczą w walkach prowadzonych przez terrorystów lub są przez nich szkoleni. Po 
powrocie do UE mogą przeprowadzać ataki terrorystyczne.  

Do Syrii i Iraku w celach terrorystycznych wyjechało ok. 5 tys. Europejczyków. Szacuje się, że 
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powróciło około jednej trzeciej z nich. Zagraniczni bojownicy terrorystyczni powracający z Syrii 
lub Iraku uczestniczyli w atakach terrorystycznych w Paryżu w dniu 13 listopada 2015 r., 
w których zginęło 130 osób, i w Brukseli w dniu 22 marca 2016 r., w których zginęły 32 osoby. 
Ataki te zwróciły uwagę na transgraniczny charakter zagrożenia terrorystycznego dla Europy, 
jakie stwarza terroryzm islamistyczny. 

 


