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Acțiunile întreprinse de UE pentru combaterea 
radicalizării au abordat nevoile statelor membre, dar 
persistă unele lacune la nivel de coordonare și de 
evaluare, arată Curtea de Conturi Europeană 
După cum se arată într-un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, sprijinul oferit de UE 
statelor membre pentru eforturile acestora în ceea ce privește combaterea terorismului abordează 
nevoile acestora, dar există unele lacune la nivel de coordonare și de evaluare. Așa cum a observat 
Curtea, Comisia nu poate demonstra cât de eficace sunt într-adevăr diversele acțiuni finanțate de UE în 
vederea combaterii radicalizării, ceea ce înseamnă că există riscul de a nu se desprinde învățăminte 
pentru viitor.  

Statele membre sunt responsabile de propria securitate națională, inclusiv de lupta împotriva terorismului. 
Ele sunt responsabile de conceperea și de punerea în aplicare a unor măsuri menite să combată 
radicalizarea, fenomenul prin care unele persoane îmbrățișează ideologii și comportamente extremiste 
care ar putea să le determine să comită acte de terorism. Majoritatea suspecților implicați în atacurile 
teroriste recente din Europa erau cetățeni europeni care fuseseră radicalizați. Comisia Europeană sprijină 
eforturile statelor membre și contribuie la realizarea schimbului de bune practici.  

Sprijinul oferit de UE statelor membre pentru eforturile acestora de combatere a terorismului este finanțat 
din diverse fonduri precum Fondul pentru securitate internă, programul Orizont 2020, programul „Justiție”, 
programul Erasmus+ și Fondul social european.  

„Comisia a asigurat o coordonare între diferitele sale servicii pentru sprijinul oferit de UE și a dezvoltat 
o serie de sinergii, dar mai pot fi aduse îmbunătățiri”, a declarat domnul Jan Gregor, membrul Curții de 
Conturi Europene responsabil de acest raport. „Comisia nu dispune de o imagine de ansamblu completă 
asupra acțiunilor finanțate de UE, iar fondurile UE utilizate nu dispun de indicatori sau de ținte care să 
măsoare reușita în combaterea radicalizării.”  

Curtea a constatat că Rețeaua UE pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare – care reunește 
psihologi, cadre didactice, asistenți sociali, cadre de poliție, ofițeri de penitenciare și consilieri de 
probațiune, deci practicieni care lucrează în mod direct cu persoanele vulnerabile la radicalizare – nu a fost 
utilizată la întregul său potențial. Realizările acestei rețele sunt deseori măsurate din perspectiva volumului 
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de activitate (de exemplu, numărul de reuniuni care au avut loc sau de documente elaborate) și nu 
a eficacității lor (de exemplu, cunoștințele dobândite, impactul asupra activității participanților).  

Unitatea UE de semnalare a conținutului online, administrată de Europol, semnalează orice conținut online 
cu caracter terorist și alertează furnizorii de servicii precum YouTube, Google, Facebook și Twitter. Curtea 
a observat însă că statisticile UE nu indică măsura în care acțiunile UE au un impact asupra prevalenței 
propagandei teroriste în mediul online. Uneori, materialele de propagandă care fuseseră eliminate sunt 
pur și simplu reîncărcate sau mutate pe alte platforme (are loc așa-numitul efect al jocului „lovește 
cârtița”). 

Activitățile de audit au inclus vizite la autoritățile naționale de resort din Belgia și din Franța pentru 
a evalua relevanța și valoarea adăugată a sprijinului pe care acestea îl primesc. Curtea a recomandat 
Comisiei Europene să aducă îmbunătățiri modului în care coordonează acțiunile UE menite să combată 
radicalizarea, să intensifice sprijinul practic acordat practicienilor și factorilor de decizie din statele membre 
și să amelioreze cadrul de evaluare a rezultatelor. 

Note către editori 

Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor părți 
interesate precum parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele vizate și reprezentanții 
societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează în aceste rapoarte sunt puse în 
practică. Acest nivel ridicat de acceptare a recomandărilor subliniază beneficiile pe care munca Curții le 
aduce cetățenilor UE. 

Raportul special nr. 13/2018, intitulat „Combaterea radicalizării care duce la terorism: Comisia a abordat 
nevoile statelor membre, însă există unele lacune la nivel de coordonare și de evaluare”, este disponibil în 
23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu). 
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