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Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000072/2016 
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jf. forretningsordenens artikel 128 

Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Bernd Kölmel 
for ECR-Gruppen 

Om: Anvendelse af instrumentet for førtiltrædelsesbistand til at tackle migrationskrisen 

Instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA) tilvejebringer finansiering til EU-kandidatlandene (Tyrkiet, 
Albanien, Montenegro, Serbien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien) samt til 
potentielle kandidatlande på Vestbalkan (Bosnien-Hercegovina og Kosovo i henhold til FN's 
Sikkerhedsråds resolution 1244/99). Instrumentet for førtiltrædelsesbistand finansierer initiativer inden 
for fem områder: 

– bistand til omstillingsprocesser og institutionsopbygning 

– samarbejde på tværs af grænserne (med medlemsstater og andre lande, der er støtteberettigede 
under IPA) 

– regionaludvikling (transport, miljø, regional og økonomisk udvikling) 

– menneskelige ressourcer (styrkelse af menneskelig kapital og bekæmpelse af udstødelse) 

– udvikling af landdistrikter. 

Den 7. oktober 2015 vedtog Kommissionen en særlig foranstaltning til styrkelse af 
beredskabskapaciteten i de hårdest ramte lande på Vestbalkan for at sætte dem i stand til effektivt at 
håndtere øgede blandede migrationsstrømme under IPA for 2015, gennem hvilket de midler, der 
oprindeligt skulle have hjulpet støttemodtagerne til at gennemføre politiske og økonomiske reformer, 
delvis er blevet omdirigeret til finansiering af foranstaltninger med sigte på at tackle migrationskrisen.  

Ifølge Kommissionens gennemførelsesafgørelse forvaltes programmet direkte af Kommissionen, og 
der kan ydes tilskud uden indkaldelse af forslag, hvilket sætter spørgsmålstegn ved ansvarligheden af 
den finansiering, der ydes. I lyset af de fortsatte udgifter til migrationsrelaterede problemstillinger og de 
muligvis betydelige beløb, der skal bevilges til Tyrkiet, står det nu klart, at Kommissionen kæder 
førtiltrædelsesprocessen sammen med foranstaltningerne til håndtering af migrationskrisen. 

1. Hvilke benchmarks anvender Kommissionen til at overvåge og evaluere projekter, som 
finansieres under IPA, og som har til formål at tackle migrationskrisen? 

2. Hvilke foranstaltninger har Kommissionen iværksat for at forhindre misbrug af IPA-midler til 
politiske eller andre uhensigtsmæssige formål? 

3. Agter Kommissionen at medtage en grundig analyse af anvendelsen af IPA-midler i 2016-
udvidelsespakken? 
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