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Predmet: Uporaba Instrumenta pretpristupne pomoći za rješavanje migracijske krize 

Preko Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) pružaju se financijska sredstva za države kandidatkinje 
za članstvo u EU-u (Tursku, Albaniju, Crnu Goru, Srbiju i bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju) i 
za potencijalne države kandidatkinje na zapadnom Balkanu (Bosnu i Hercegovinu te za Kosovo prema 
Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a br. 1244/99). Instrumentom pretpristupne pomoći financiraju se 
inicijative u pet područja: 

– pomoć tijekom tranzicije i za izgradnju institucija; 

– prekogranična suradnja (s državama članicama i drugim zemljama koje ispunjavaju uvjete za tu 
suradnju u okviru IPA-e); 

– regionalni razvoj (promet, okoliš, regionalni i gospodarski razvoj); 

– ljudski resursi (jačanje ljudskoga kapitala i suzbijanje isključenosti); 

– ruralni razvoj. 

Dana 7. listopada 2015. Komisija je donijela posebnu mjeru za jačanje kapaciteta za reagiranje 
najviše pogođenih zemalja na zapadnom Balkanu kako bi ih se osposobilo da se djelotvorno nose s 
povećanim tokovima mješovitih migracija u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći za 2015., preko 
kojega su financijska sredstva, koja su izvorno bila namijenjena za pomoć korisnicima da poduzmu 
političke i ekonomske reforme, djelomično preusmjerena za financiranje mjera za rješavanje 
migracijske krize.  

Prema provedbenoj odluci Komisije, programom izravno upravlja Komisija, a bespovratna sredstva 
mogu se dodjeljivati bez poziva na podnošenje prijedloga, čime se dovodi u pitanje odgovornost za 
pruženo financiranje. U svjetlu nastavljene potrošnje na pitanja povezana s migracijama i u svjetlu 
znatnih iznosa koji bi se mogli dodijeliti Turskoj, postalo je jasno da Komisija povezuje pretpristupni 
proces s mjerama za nošenje s migracijskim tokovima. 

1. Kojim se mjerilima Komisija služi pri praćenju i ocjenjivanju projekata koji se financiraju u okviru 
Instrumenta pretpristupne pomoći a koji su usmjereni na rješavanje migracijske krize? 

2. Koje je mjere Komisija poduzela kako bi spriječila zlouporabu sredstava iz IPA-e za političke ili 
druge neprimjerene svrhe? 

3. Hoće li Komisija u paket mjera za proširenje za 2016. uvrstiti i temeljitu analizu uporabe 
sredstava iz IPA-e? 
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