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ELi audiitorite sõnul käsitleb ELi radikaliseerumisvastane 
tegevus liikmesriikide vajadusi, kuid endiselt on puudusi 
koordineerimises ja hindamises 
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt vastab liikmesriikidele radikaliseerumisvastaseks võitluseks 
antav ELi toetus nende vajadustele, kuid koordineerimises ja hindamises esineb mõningaid puudusi 
Audiitorite sõnul ei suuda komisjon näidata, kui tulemuslik ELi rahastatud radikaliseerumisvastane 
tegevus on, mis tähendab ohtu, et vigadest ei pruugita õppida.  

Liikmesriigid vastutavad oma riigi julgeoleku, sealhulgas terrorismivastase võitluse eest. Nad vastutavad 
selliste meetmete kavandamise ja rakendamise eest, mille eesmärk on võidelda radikaliseerumise vastu, st 
selle vastu, et äärmuslikke ideoloogiaid ja käitumist jagavad inimesed võivad sooritada terroriakte. Enamik 
hiljuti Euroopas terrorirünnakutes osalenud kahtlustatavatest olid Euroopa kodanikud, kes olid 
radikaliseerunud. Euroopa Komisjon toetab liikmesriike radikaliseerumise vastases võitluses ja aitab tagada 
heade tavade jagamise.  

Liikmesriikidele radikaliseerumise vastaseks võitluseks antavat ELi toetust rahastatakse mitmesugustest 
vahenditest, nagu Sisejulgeolekufond, programm „Horisont 2020“, õigusprogramm, programm „Erasmus+“ 
ja Euroopa Sotsiaalfond (ESF).  

„Komisjon on toetuse andmist oma osakondade vahel koordineerinud ja loonud mitut liiki sünergiat, kuid 
arenguruumi siiski veel jagub,“ ütles aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Jan Gregor. 
„Komisjonil ei ole täielikku ülevaadet ELi rahastatavatest meetmetest ja kasutatavatel ELi fondidel 
puuduvad näitajad ja eesmärgid, mille abil radikaliseerumise käsitlemise edenemist mõõta.“  

Audiitorid leidsid, et radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustikku, mis ühendab kogu Euroopas 
radikaliseerumisohus olevate isikutega töötavaid psühholooge, õpetajaid, sotsiaaltöötajaid, politsei-, 
vangla- ja kriminaalhooldusametnikke, ei kasutatud optimaalselt ära. Võrgustiku saavutuste puhul 
hinnatakse sageli nende arvu (nt korraldatud kohtumiste või koostatud dokumentide arv), mitte 
tulemuslikkust (nt omandatud teadmised, mõju osalejate tööle).  

Europoli juhitav ELi internetisisust teavitamise üksus märgistab terroristlikku veebisisu ning hoiatab seda 
majutavaid teenuseosutajaid, nagu YouTube, Google, Facebook ja Twitter. ELi audiitorid leidsid siiski, et ELi 
statistika ei kajasta ELi tegevuse mõju terroristliku propaganda levikule internetis. Mõnikord laetakse 
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veebist eemaldatud propagandamaterjal lihtsalt uuesti üles või viiakse teistele platvormidele (nn mitme 
peaga lohe efekt: raiud ühe ära, kasvab mitu asemele). 

Auditi käigus külastati Belgia ja Prantsusmaa ametiasutusi, et hinnata saadud toetuse asjakohasust ja 
lisaväärtust. Audiitorid soovitavad Euroopa Komisjonil parandada radikaliseerumise vastaste meetmete 
koordineerimist, suurendada liikmesriikide spetsialistidele ja poliitikakujundajatele antavat praktilist tuge ja 
parandada oma tulemuste hindamise raamistikku. 

Toimetajatele 

Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu nõukogule ning ka 
teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamentidele, ettevõtlusringkondade sidusrühmadele ja 
tsiviilühiskonna esindajatele. Valdav osa kontrollikoja aruannetes antud soovitustest viiakse ka ellu. Ellu 
viidud soovituste suur osakaal näitab kontrollikoja töö kasulikkust ELi kodanike jaoks. 

Eriaruanne nr 13/2018: „Terrorismi põhjustava radikaliseerumise vastane võitlus: komisjon käsitles 
liikmesriikide vajadusi, kuid koordineerimine ja hindamine oli teataval määral puudulik“ on kättesaadav 
Euroopa Kontrollioja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles. 
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