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Tárgy: Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz felhasználása a migrációs válság kezeléséhez 

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) finanszírozást bocsát az EU-hoz csatlakozni kívánó 
tagjelölt országok (Törökország, Albánia, Montenegró, Szerbia és Macedónia volt Jugoszláv 
Köztársaság) számára, valamint a potenciálisan tagjelölt nyugat-balkáni országok (Bosznia-
Hercegovina, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1244/99 számú határozata alatt álló Koszovó) 
számára.  Az IPA keretében igénybe vehető finanszírozás öt területre terjed ki: 

– támogatás az átmenethez és intézmények kiépítéséhez; 

– határokon átnyúló együttműködés (a tagállamokkal, illetve az IPA keretéből támogatható más 
országokkal); 

– regionális fejlesztés (közlekedés; környezetvédelem; regionális és gazdasági fejlesztés); 

– emberi erőforrások (a humántőke megerősítése és a kirekesztés leküzdése); 

– vidékfejlesztés. 

2015. október 7-én a Bizottság pozitív diszkriminációt fogadott el azzal a céllal, hogy a Nyugat-Balkán 
leginkább érintett országainak reagálási képességét megerősítve lehetővé tegye számukra a vegyes 
összetételű migránscsoportok egyre hevesebb áramlásának hatékony kezelését a 2015-re vonatkozó 
IPA keretében, amelyből az eredeti szándékok szerint a kedvezményezett országokban végrehajtandó 
politikai és gazdasági reformokhoz kellett volna pénzügyi támogatást adni, a források egy részét 
azonban a migrációs válsággal összefüggő intézkedések finanszírozására fordították.  

A Bizottság végrehajtási határozata szerint a programot a Bizottság közvetlenül irányítja, és a 
támogatások pályázati felhívás nélkül is odaítélhetők, ami kétségbe vonja a nyújtott finanszírozás 
elszámoltathatóságát. Annak fényében, hogy a Bizottság ilyen forrásokat folyamatosan a migrációval 
összefüggő célokra költ el, és esetleg Törökországnak juttat jelentős összegeket, világossá tette, hogy 
a Bizottság az előcsatlakozási folyamatot összeköti a migrációs hullámok kezelésére szolgáló 
intézkedésekkel. 

1. Milyen referenciaértékeket használ a Bizottság az IPA keretében finanszírozott azon projektek 
átvilágítására és értékelésére, amelyek célja a migrációs válság kezelése? 

2. Milyen intézkedéseket tett a Bizottság annak megelőzése érdekében, hogy az IPA keretében 
nyújtott forrásokat csalárd módon politikai vagy más, nem megfelelő célokra fordítsák? 

3. Szerepel-e majd alapos elemzés a Bizottság 2016. évi bővítési csomagjában az IPA forrásainak 
felhasználásáról? 
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