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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 29. maja 2018

Po mnenju revizorjev ukrepi EU proti radikalizaciji
obravnavajo potrebe držav članic, vendar še obstajajo
pomanjkljivosti pri usklajevanju in vrednotenju
Po navedbah v novem poročilu Evropskega računskega sodišča se podpora EU državam članicam pri
njihovih prizadevanjih v boju proti radikalizaciji osredotoča na njihove potrebe, vendar pri usklajevanju
in vrednotenju obstajajo pomanjkljivosti. Komisija ne more dokazati, kako uspešni so dejansko ukrepi za
boj proti radikalizaciji, ki jih financira EU, kar pomeni, da obstaja tveganje, da se iz izkušenj ne bomo nič
naučili.
Države članice so odgovorne za svojo nacionalno varnost, kar vključuje boj proti terorizmu. Pristojne so za
pripravo in izvajanje ukrepov za boj proti radikalizaciji, tj. pojavu, pri katerem ljudje sprejmejo
ekstremistične ideologije in vedenje, ki bi lahko privedli do terorističnih dejanj. Večina oseb, ki so
osumljene, da so sodelovale v nedavnih terorističnih napadih v Evropi, so bili radikalizirani evropski
državljani. Evropska komisija države članice podpira pri njihovih prizadevanjih in pomaga zagotoviti
izmenjavo dobrih praks.
Podpora EU državam članicam pri njihovemu boju proti radikalizaciji se financira iz različnih virov, kot so
Sklad za notranjo varnost, program Obzorje 2020, program Pravosodje, program Erasmus+ in Evropski
socialni sklad.
„Komisija je usklajevala delo svojih služb pri zagotavljanju podpore in dosegla sinergijo na več področjih,
vendar so možne dodatne izboljšave,“ je izjavil član Evropskega računskega sodišča Jan Gregor, pristojen
za poročilo. „Komisija nima popolnega pregleda nad ukrepi, ki jih financira EU, za porabljena sredstva EU
pa niso bili pripravljeni kazalniki niti ciljne vrednosti za merjenje uspešnosti pri obravnavanju radikalizacije.“
Revizorji so ugotovili, da ni bil izkoriščen ves potencial Mreže za ozaveščanje o radikalizaciji, ki povezuje
psihologe, učitelje, socialne delavce, policijo, delavce v zaporih in svetovalce v probacijskih enotah po vsej
Evropi, ki se ukvarjajo z osebami, ki so dovzetne za radikalizacijo ali so že radikalizirane. Dosežki so se
pogosto merili po dejavnostih (npr. število sestankov ali pripravljenih dokumentov) in ne glede na
uspešnost (npr. pridobljeno znanje, učinek na delo udeležencev).

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega sporočila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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Enota EU za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin, ki jo upravlja Europol, označuje teroristične vsebine in o
tem obvešča gostitelje teh vsebin, kot so YouTube, Google, Facebook in Twitter. Vendar so revizorji
ugotovili, da statistike EU ne prikazujejo učinka ukrepov EU na razširjenost teroristične propagande na
Internetu. Včasih propagandno gradivo, ki je bilo odstranjeno, preprosto ponovno naložijo ali prenesejo v
druga računalniška okolja (in se torej problem ponavlja).
Revizijsko delo je vključevalo obiske nacionalnih organov v Belgiji in Franciji zaradi ocene ustreznosti in
dodane vrednosti prejete podpore. Revizorji priporočajo, naj Evropska komisija izboljša način, na katerega
usklajuje svoje ukrepe v zvezi z radikalizacijo, poveča praktično podporo strokovnjakom v praksi in
snovalcem politike v državah članicah ter izboljša svoj okvir za ocenjevanje rezultatov.
Pojasnila za urednike
Evropsko računsko sodišče predstavlja svoja posebna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu EU ter
zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in predstavniki civilne
družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede, kar dokazuje, da je delo Sodišča koristno za državljane.
Posebno poročilo št. 13/2018 – Radikalizacija, ki vodi v terorizem: Komisija je obravnavala potrebe držav
članic, toda pri usklajevanju in vrednotenju je bilo nekaj pomanjkljivosti – je v 23 jezikih EU na voljo na
spletišču ECA (eca.europa.eu).
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