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Európai Számvevőszék: a radikalizáció elleni küzdelemre
irányuló uniós fellépések megfelelően reagálnak a
tagállamok szükségleteire, de továbbra is hiányosságok
mutatkoznak a koordináció és az értékelés terén
Az Európai Számvevőszék legújabb jelentése szerint a tagállami radikalizációellenes intézkedésekhez
nyújtott uniós támogatás megfelel az igényeknek, de hiányosságok mutatkoznak a koordináció és az
értékelés terén. A számvevők szerint a Bizottság nem tudja bizonyítani, hogy a gyakorlatban mennyire
eredményesek az uniós finanszírozással végrehajtott radikalizációellenes fellépések, ezért fennáll a
kockázat, hogy nem vonják le a tanulságokat.
Saját nemzetbiztonságukért – így a terrorizmus elleni küzdelemért is – a tagállamok felelősek. A tagállamok
feladata, hogy olyan intézkedéseket alakítsanak ki és hajtsanak végre, amelyek révén kezelhetik a
radikalizációt, vagyis azt a folyamatot, amelynek során az emberek olyan szélsőséges ideológiákat és
viselkedésmódokat tesznek magukévá, amelyek terrorcselekmények elkövetésére ösztönözhetik őket. A
közelmúltbeli európai terrortámadások gyanúsítottainak többsége radikalizálódott európai polgár volt. Az
Európai Bizottság támogatja a tagállami intézkedéseket és segíti a követendő gyakorlatok cseréjét.
A tagállamok radikalizáció elleni küzdelméhez nyújtott uniós támogatást különféle alapok finanszírozzák,
többek között a Belső Biztonsági Alap, a Horizont 2000 program, a Jogérvényesülés program, az Erasmus+
és az Európai Szociális Alap (ESZA).
„A Bizottság összehangolta a különböző részlegei által nyújtott támogatást és törekedett a szinergiák
kihasználására, azonban van még lehetőség a fejlődésre – nyilatkozta Jan Gregor, a jelentésért felelős
számvevőszéki tag. – A Bizottság nem rendelkezik teljes körű rálátással az uniós finanszírozású
fellépésekre, és a felhasznált uniós forrásokhoz nem társulnak a radikalizáció elleni küzdelem sikerességét
mérő mutatók és célértékek.”
A radikalizálódással foglalkozó uniós információs hálózatot illetően – amely a radikalizáció által
veszélyeztetett személyekkel dolgozó pszichológusokat, tanárokat, szociális munkásokat, rendőr- és
büntetés-végrehajtási tiszteket és pártfogó felügyelőket kapcsolja össze Európa-szerte – a számvevők
megállapították, hogy nem aknázták ki maximálisan az abban rejlő potenciált. A hálózat munkáját gyakran
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről.
A jelentés teljes szövege itt tölthető le: www.eca.europa.eu.
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inkább a tevékenység mennyisége (pl. a megrendezett ülések vagy kiadott dokumentumok száma),
mintsem azok eredményessége (pl. az elsajátított ismeretek és a résztvevők munkájának hatása) alapján
értékelték.
Az Europolnál működő szélsőséges internetes tartalmakkal foglalkozó uniós egység (EU IRU) kiszűri az
interneten megjelenő terrorista tartalmakat és értesíti azokról az érintett szolgáltatókat (pl. YouTube,
Google, Facebook, Twitter). A számvevők azonban megállapították: az uniós statisztikák nem mutatják ki,
hogy ez az uniós tevékenység milyen mértékben hat a terrorista propaganda internetes megjelenésére. Az
eltávolított propagandaanyagot ugyanis gyakran egyszerűen újra feltöltik vagy más platformokra helyezik
át.
Az ellenőrzés keretében, a kapott támogatások relevanciájának és hozzáadott értékének felmérése céljából
a számvevők látogatást tettek a belgiumi és franciaországi tagállami hatóságoknál. A számvevők javasolják,
hogy az Európai Bizottság javítsa a radikalizációra irányuló fellépések koordinációját, fokozza a gyakorlati
szakembereknek és a tagállami szakpolitikusoknak nyújtott gyakorlati támogatást, valamint fejlessze
tovább eredményértékelési keretét.
A szerkesztők figyelmébe
A különjelentéseket a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának,
valamint az egyéb érdekelt feleknek, például a nemzeti parlamenteknek, ágazati szereplőknek és a civil
társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott ajánlások döntő többségét az ellenőrzött
felek végrehajtják a gyakorlatban. Az, hogy ajánlásaink ilyen jó fogadtatásra találnak, jól mutatja, hogy
munkánk az uniós polgárok javára válik.
„A terrorizmushoz vezető radikalizáció kezelése: a Bizottság megfelelően reagált a tagállamok
szükségleteire, de hiányosságok mutatkoztak a koordináció és az értékelés terén” című, 13/2018. sz.
különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu).
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