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Pranešimas spaudai 
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ES veiksmais, kuriais sprendžiama radikalizacijos 
problema, tenkinami valstybių narių poreikiai, tačiau 
koordinavimo ir vertinimo trūkumai išlieka, teigia 
auditoriai 
Kaip nurodyta naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje, valstybėms narėms teikiant ES paramą kovoje 
su radikalizacija, yra tenkinami jų poreikiai, tačiau yra tam tikrų koordinavimo ir vertinimo trūkumų. 
Auditoriai teigia, kad Komisija negali įrodyti, kiek faktiškai veiksmingi yra ES finansuojami kovos su 
radikalizacija veiksmai, o tai reiškia, kad yra rizika, kad ateityje patirtis nebus sukaupta.  

Valstybės narės atsako už savo pačių nacionalinį saugumą, įskaitant kovą su terorizmu. Jos yra atsakingos 
už priemonių, skirtų spręsti radikalizacijos problemą, kai dėl ekstremistinių ideologijų ir elgesio tam tikri 
žmonės gali imtis teroro aktų, parengimą ir įgyvendinimą. Dauguma įtariamųjų, dalyvavusių pastaraisiais 
metais Europoje surengtuose teroristiniuose išpuoliuose, buvo Europos piliečiai, kurie buvo radikalizuoti. 
Europos Komisija remia valstybes nares joms dedant pastangas šioje srityje ir padeda užtikrinti gerosios 
praktikos mainus.  

Valstybėms narėms skirta ES parama joms kovojant su radikalizacija yra finansuojama iš įvairių fondų, kaip 
antai Vidaus saugumo fondo, programos „Horizontas 2020“, Teisingumo programos, programos 
„Erasmus+“ ir Europos socialinio fondo.  

„Komisija koordinuoja paramą savo skirtingose tarnybose ir yra sukūrusi nemažai sinergijų. Tačiau padėtį 
galima gerinti, – teigė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Jan Gregor. – Ji neturi išsamios 
ES finansuojamų veiksmų apžvalgos, o naudojamiems ES fondams nėra nustatyti rodikliai ar tikslai, skirti 
sėkmei, pasiektai sprendžiant radikalizacijos problemą, išmatuoti.“  

Auditoriai nustatė, kad nebuvo išnaudotas visas Informacijos apie radikalizaciją tinklo, sujungiančio visos 
Europos psichologus, mokytojus, socialinius darbuotojus, policijos, kalėjimų darbuotojus ir probuotojus, 
kurie dirba su radikalizacijos požiūriu pažeidžiamais asmenimis, potencialas. Jo pasiekimai dažnai būdavo 
vertinami veiklos atžvilgiu (pavyzdžiui, surengti susirinkimai arba parengti dokumentai), o ne veiksmingumo 
atžvilgiu (pavyzdžiui, įgytos žinios, poveikis dalyvių darbui).  
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Europolo valdomas ES internetinės informacijos žymėjimo padalinys žymi teroristinį turinį internete ir 
įspėja paslaugų teikėjus, kaip antai „YouTube“, „Google“, „Facebook“ ir„ Twitter“. Tačiau auditoriai 
pažymėjo, kad ES statistika nerodo ES veiksmų poveikio teroristinės propagandos paplitimui internete. 
Kartais pašalinta propagandinė medžiaga yra tiesiog iš naujo įkeliama arba perkeliama į kitas platformas 
(vadinamasis „vis daugėjančių problemų efektas“, angl. „whack-a-mole effect“). 

Audito darbas apėmė vizitus į nacionalines institucijas Belgijoje ir Prancūzijoje, siekiant įvertinti jų 
gaunamos paramos aktualumą ir pridėtinę vertę. Auditoriai Europos Komisijai rekomenduoja pagerinti jos 
veiksmų, skirtų radikalizacijos problemai spręsti, koordinavimo būdą, padidinti specialistams ir politikos 
formuotojams valstybėse narėse teikiamą praktinę paramą ir pagerinti jos rezultatų vertinimo sistemą. 

Pastabos leidėjams 

Europos Audito Rūmai pristato savo specialiąsias ataskaitas Europos Parlamentui ir ES Tarybai bei kitoms 
suinteresuotosioms šalims, kaip antai nacionaliniams parlamentams, pramonės suinteresuotiesiems 
subjektams ir pilietinės visuomenės atstovams. Didžioji dauguma mūsų ataskaitose pateikiamų 
rekomendacijų yra praktiškai įgyvendinamos. Šis aukštas panaudojimo lygis atspindi mūsų darbo naudą ES 
piliečiams. 

Specialioji ataskaita Nr. 13/2018 „Radikalizacijos, dėl kurios kyla terorizmo pavojus, problemos sprendimas: 
Komisija atsižvelgė į valstybių narių poreikius, tačiau buvo tam tikrų koordinavimo ir vertinimo trūkumų“ 
paskelbta 23 ES kalbomis Europos Audito Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu). 
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