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Działania UE przeciwko radykalizacji postaw odpowiadają
na potrzeby państw członkowskich, lecz wciąż występują
niedociągnięcia w zakresie koordynacji i oceny – twierdzą
kontrolerzy
Z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że unijne wsparcie działań
państw członkowskich w dziedzinie zwalczania radykalizacji postaw odpowiada na istniejące potrzeby,
lecz w zakresie koordynacji i oceny tych działań występują pewne niedociągnięcia. Zdaniem kontrolerów
Komisja nie jest w stanie wykazać, na ile finansowana przez UE walka z radykalizacją jest rzeczywiście
skuteczna, a w związku z tym pojawia się ryzyko, że ze zmian zachodzących w zakresie radykalizacji
postaw nie zostaną wyciągnięte wnioski na przyszłość.
Państwa członkowskie są odpowiedzialne za własne bezpieczeństwo narodowe, w tym za walkę
z terroryzmem. Do ich kompetencji należy opracowywanie i wdrażanie działań w celu zwalczania
radykalizacji postaw, czyli przyjmowania przez ludzi ideologii i zachowań ekstremistycznych, które mogą
doprowadzić ich do popełnienia aktów terroryzmu. Większość podejrzanych w ostatnich atakach
terrorystycznych w Europie to obywatele państw członkowskich, którzy ulegli radykalizacji. Komisja
Europejska wspiera państwa członkowskie w ich staraniach, by zahamować radykalizację, i pomaga
zapewniać wymianę dobrych praktyk w tym obszarze.
Wsparcie UE na rzecz państw członkowskich zwalczających radykalizację postaw pochodzi z różnych
funduszy, takich jak Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, program „Horyzont 2020”, program
„Sprawiedliwość”, program Erasmus+ i Europejski Fundusz Społeczny.
– Komisja koordynuje wsparcie w różnych działach swojej struktury, dzięki czemu powstaje efekt synergii.
Wciąż jednak istnieją obszary, które wymagają poprawy – stwierdził Jan Gregor, członek Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Komisja nie ma pełnego obrazu
działań finansowanych przez UE, a w odniesieniu do funduszy unijnych nie określono wskaźników ani
wartości docelowych umożliwiających pomiar, w jakim stopniu zwalczanie radykalizacji jest skuteczne.
Kontrolerzy stwierdzili, że potencjał sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw (RAN), do której
należą psychologowie, nauczyciele, pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji, służby więziennej
i kuratorzy z całej Europy pracujący z osobami podatnymi na radykalizację, nie został w pełni wykorzystany.
Podczas pomiaru osiągnięć tej sieci koncentrowano się często na poziomie aktywności (np.
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu.
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przeprowadzone spotkania lub opracowane dokumenty), a nie na skuteczności (np. nabyta wiedza, wpływ
na pracę uczestników).
Unijna jednostka ds. zgłaszania podejrzanych treści w internecie (EU IRU) informuje dostawców usług
takich jak YouTube, Google, Facebook i Twitter o treściach terrorystycznych znalezionych w internecie.
Niemniej jednak kontrolerzy zauważyli, że unijne statystyki nie odzwierciedlają wpływu działań UE na
obecność internetowej propagandy terrorystycznej. Niekiedy tego rodzaju materiały propagandowe, które
zostały już usunięte, są po prostu ponownie umieszczane w internecie lub przesuwane na inną platformę.
Prace kontrolne objęły wizyty u władz krajowych w Belgii i Francji w celu oceny przydatności i wartości
dodanej wsparcia otrzymanego przez te państwa. Kontrolerzy zalecają Komisji Europejskiej poprawę
koordynacji działań zmierzających do wyeliminowania radykalizacji, zwiększenie praktycznego wsparcia na
rzecz osób działających w terenie i decydentów politycznych w państwach członkowskich oraz
udoskonalenie ram oceny rezultatów.
Informacje dla redaktorów
Trybunał przedstawia swoje sprawozdania specjalne Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE, a także
innym z zainteresowanym stronom, takim jak parlamenty narodowe, podmioty związane z danym
sektorem i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Zdecydowana większość zaleceń
formułowanych w tych sprawozdaniach jest wprowadzana w życie, co dowodzi korzyści płynących z prac
Trybunału dla obywateli UE.
Sprawozdanie specjalne nr 13/2018 pt. „Przeciwdziałanie radykalizacji postaw prowadzącej do terroryzmu
– Komisja odpowiedziała na potrzeby państw członkowskich, ale nie uniknęła pewnych niedociągnięć
dotyczących koordynacji i oceny” jest dostępne na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23
językach UE.
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