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Въпрос с искане за устен отговор O-000072/2016 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Bernd Kölmel 
от името на групата ECR 

Относно: Използване на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за справяне с 
миграционната криза 

Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) осигурява финансиране за държавите – 
кандидатки за членство в ЕС (Турция, Албания, Черна гора, Сърбия и бивша югославска 
република Македония) и за потенциалните държави кандидатки в Западните Балкани (Босна и 
Херцеговина; Косово съгласно Резолюция № 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН). ИПП 
финансира инициативи в 5 области: 

– помощ за преходния период и за институционално изграждане; 

– трансгранично сътрудничество (с държави членки и други държави, които отговарят на 
условията за допустимост по ИПП) 

– регионално развитие (транспорт; околната среда; регионално и икономическо развитие) 

– човешки ресурси (укрепване на човешкия капитал и борба срещу изключването); 

– развитие на селските райони. 

В рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ за 2015 г. Комисията прие на 7 
октомври 2015 г. специална мярка за укрепване на капацитета за реакция на най-силно 
засегнатите държави от Западните Балкани, за да могат те да се справят ефективно с 
нарасналите смесени миграционни потоци. Чрез тази мярка финансирането, първоначално 
предвидено за подпомагане на бенефициентите при провеждането на политически и 
икономически реформи, беше отчасти отклонено за финансиране на мерки за справяне с 
миграционната криза.  

Съгласно Решението за изпълнение на Комисията програмата се управлява пряко от Комисията 
и безвъзмездните средства могат да бъдат предоставяни без покана за представяне на 
предложения, което поставя под въпрос отчетността на предоставеното финансиране. С оглед 
на продължаващото изразходване на средства за свързани с миграцията въпроси, както и с 
оглед на евентуалните значителни суми, заделени за Турция, стана ясно, че Комисията свързва 
предприсъединителния процес с мерките за справяне с миграционните потоци. 

1. Какви са референтните показатели, използвани от Комисията с цел мониторинг и оценка на 
проектите, финансирани от ИПП и целящи справяне с миграционната криза? 

2. Какви мерки е предприела Комисията, за да предотврати злоупотребата със средствата по 
ИПП за политически или други неподходящи цели? 

3. Ще включи ли Комисията пълен анализ на използването на средствата по ИПП в Пакета за 
разширяването за 2016 г.? 

Внесен: 25.4.2016 
Предаден: 27.4.2016 
Краен срок за отговор: 4.5.2016 


