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Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000072/2016 

Komisi 
článek 128 jednacího řádu 

Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Bernd Kölmel 
za skupinu ECR 

Předmět: Používání nástroje předvstupní pomoci k řešení migrační krize 

Nástroj předvstupní pomoci (NPP) poskytuje finanční prostředky zemím kandidujícím na vstup do EU 
(Turecku, Albánii, Černé hoře, Srbsku a Bývalé jugoslávské republice Makedonii) a potenciálním 
západobalkánským kandidátským zemím (Bosně a Hercegovině, Kosovu na základě rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN 1244/99). NPP financuje iniciativy v pěti oblastech: 

– pomoc pro přechod a budování institucí; 

– přeshraniční spolupráce (s členskými státy a dalšími zeměmi způsobilými k čerpání pomoci z 
NPP); 

– regionální rozvoj (doprava, životní prostředí, regionální a hospodářský rozvoj); 

– lidské zdroje (posílení lidského kapitálu a boj proti vyčlenění); 

– rozvoj venkova. 

Dne 7. října 2015 přijala Komise zvláštní opatření na posílení reakceschopnosti nejvíce postižených 
zemí na Západním Balkánu s cílem umožnit jim účinně řešit zvýšený objem smíšených migračních 
toků v rámci NPP pro rok 2015. Na základě tohoto opatření byly finanční prostředky, které měly 
původně podpořit jejich příjemce v provádění politických a ekonomických reforem, částečně 
odkloněny na financování opatření k řešení migrační krize.  

Podle prováděcího rozhodnutí Komise je tento program přímo řízen Komisí a granty lze udělit bez 
výběrového řízení, což vzbuzuje pochybnosti o kontrole nad poskytnutými finančními prostředky. V 
kontextu pokračujících výdajů na záležitosti spojené s migrací a možného vyplácení významných 
částek Turecku je zřejmé, že Komise spojuje předvstupní proces s opatřeními na řešení migračních 
toků. 

1. Jaká referenční měřítka používá Komise k monitorování a hodnocení projektů financovaných z 
NPP, které jsou zaměřeny na řešení migrační krize? 

2. Jaká opatření přijala Komise proto, aby předešla zneužívání fondů NPP pro politické či jiné 
nevhodné účely? 

3. Zahrne Komise do balíčku týkajícího se rozšíření v roce 2016 také zevrubnou analýzu využívání 
fondů NPP? 
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