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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000072/2016 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Bernd Kölmel 
namens de ECR-Fractie 

Betreft: Inzet van het instrument voor pretoetredingssteun bij de aanpak van de migratiecrisis 

Het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) voorziet in financiering van de EU-kandidaat-lidstaten 
(Turkije, Albanië, Montenegro, Servië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) en van 
de potentiële kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan (Bosnië en Herzegovina, Kosovo op grond 
van resolutie nr. 1244/99 van de VN-Veiligheidsraad). Het IPA financiert initiatieven op vijf gebieden: 

– omschakeling en institutionele opbouw; 

– grensoverschrijdende samenwerking (met de EU-landen en de andere landen die in aanmerking 
komen voor IPA-steun); 

– regionale ontwikkeling (vervoer, milieu en economische ontwikkeling); 

– menselijk kapitaal (versterking van het menselijk potentieel en bestrijding van uitsluiting); 

– plattelandsontwikkeling. 

Op 7 oktober 2015 heeft de Commissie een bijzondere maatregel goedgekeurd voor de versterking 
van de reactiecapaciteit van de meest getroffen landen in de westelijke Balkan om hen in staat te 
stellen de toegenomen gemengde migratiestromen doeltreffend aan te pakken met behulp van het 
IPA voor 2015. Hierdoor is de financiering die oorspronkelijk bestemd was om de begunstigden te 
helpen bij het doorvoeren van politieke en economische hervormingen gedeeltelijk herbestemd om 
maatregelen tot aanpak van de migratiecrisis te bekostigen.  

Op grond van het uitvoeringsbesluit van de Commissie wordt het programma rechtstreeks door de 
Commissie beheerd en worden de subsidies toegekend zonder een oproep tot het indienen van 
voorstellen, wat de verantwoordingsplicht voor de toegekende financiering op losse schroeven zet. In 
het licht van de voortdurende uitgaven aan migratie gerelateerde kwesties en de mogelijke toewijzing 
van aanzienlijke bedragen aan Turkije, is het duidelijk geworden dat de Commissie een verband legt 
tussen het pretoetredingsproces en de maatregelen tot aanpak van de migratiestromen. 

1. Welke benchmarks gebruikt de Commissie om de uit hoofde van het IPA gefinancierde projecten 
die gericht zijn om de aanpak van de migratiecrisis, te monitoren en te evalueren? 

2. Welke maatregelen heeft de Commissie getroffen om misbruik van de middelen van het IPA voor 
politieke of andere oneigenlijke doeleinden, te voorkomen? 

3. Zal de Commissie een grondige analyse van het gebruik van de IPA-middelen opnemen in het 
uitbreidingspakket van 2016? 
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