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Opatření EU proti radikalizaci zohledňují potřeby 
členských států, ale přetrvávají v nich nedostatky 
v koordinaci a hodnocení, říkají auditoři 
Podpora, kterou poskytuje EU členským státům v jejich úsilí čelit radikalizaci, zohledňuje jejich potřeby, 
ale v koordinaci a hodnocení podpory jsou určité nedostatky, uvádí se v nové zprávě Evropského 
účetního dvora. Podle slov auditorů Komise není s to prokázat, nakolik jsou opatření proti radikalizaci 
financovaná EU skutečně účinná, což s sebou nese riziko, že z nich nebude možné vyvodit žádné 
ponaučení do budoucna.  

Za vlastní národní bezpečnost včetně boje proti terorismu odpovídají členské státy. Jejich úkolem je 
vypracovávat a realizovat opatření k řešení problému radikalizace, kdy se jednotlivci přiklánějí 
k extremistickým ideologiím a chování, které by je mohly vést ke spáchání teroristických činů. Většina 
podezřelých zapojených do nedávných teroristických útoků v Evropě byli evropští občané, kteří se 
radikalizovali. Evropská komise podporuje členské státy v jejich úsilí a napomáhá výměně osvědčených 
postupů.  

Podpora EU pro členské státy v jejich boji proti radikalizaci je financována z různých fondů, jako je Fond pro 
vnitřní bezpečnost, program Horizont 2020, program Spravedlnost, program Erasmus + a Evropský sociální 
fond.  

„Komise podporu v rámci svých jednotlivých oddělení koordinuje a dospěla k řadě synergií. Stále však 
existuje prostor pro zlepšení“, uvedl Jan Gregor, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto 
zprávu. „Nemá žádný kompletní přehled o opatřeních financovaných EU a finanční prostředky EU nemají 
ukazatele nebo cíle k měření úspěšnosti při řešení radikalizce.“  

Auditoři zjistili, že síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci, která sdružuje psychology, učitele, sociální 
pracovníky, příslušníky policie a vězeňské a probační služby v Evropě, kteří pracují s těmi, u nichž by mohla 
hrozit radikalizace, nebyla využita v plné míře. Její výsledky se často měřily podle činnosti (např. počtu 
pořádaných jednání nebo vypracovaných dokumentů) namísto účinnosti (např. získaných poznatků, 
dopadu na práci účastníků).  

Jednotka EU pro oznamování internetového obsahu řízená Europolem označuje internetový obsah 
propagující terorismus a upozorňuje na něj provozovatele příslušných internetových služeb, jako je 
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YouTube, Google, Facebook a Twitter. Auditoři však upozornili, že statistiky EU neukazují dopad opatření 
EU na výskyt teroristické propagandy na internetu. Někdy je propagandistický materiál, který byl 
odstraněn, na internet jen znovu nahrán nebo se přesune na jinou platformu (což je označováno jako efekt 
hry na kočku a myš). 

V rámci auditu proběhly návštěvy vnitrostátních orgánů v Belgii a Francii s cílem posoudit relevantnost 
a přidanou hodnotu podpory, které se jim dostává. Auditoři doporučili, aby Evropská komise zlepšila 
způsob, jakým koordinuje svá opatření k řešení radikalizace, zvýšila praktickou podporu pro odborníky a 
tvůrce politik v členských státech a zlepšila svůj rámec pro posuzování výsledků. 

Poznámky pro redaktory 

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také ostatním stranám, které o to 
mají zájem, jako jsou vnitrostátní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a zástupci občanské 
společnosti. Valná většina doporučení, která předkládáme v našich zprávách, je uvedena do praxe. Vysoká 
míra realizace našich doporučení podtrhuje přínos naší práce pro občany EU. 

Zvláštní zpráva č. 13/2018 „Boj proti radikalizaci vedoucí k terorismu: Komise zohlednila potřeby členských 
států, avšak v koordinaci a hodnocení se vyskytovaly určité nedostatky“ je k dispozici na internetové 
stránce Evropského účetního dvora (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 
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