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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000072/2016 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Bernd Kölmel 
w imieniu grupy ECR 

Przedmiot: Wykorzystywanie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej w walce z kryzysem migracyjnym 

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) zapewnia finansowanie dla państw kandydujących do 
członkostwa w UE (Turcja, Albania, Czarnogóra, Serbia, była Jugosłowiańska Republika Macedonii) i 
dla potencjalnych państw kandydujących z Bałkanów Zachodnich (Bośnia i Hercegowina, Kosowo na 
mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244/99). Instrument ten finansuje inicjatywy w pięciu 
dziedzinach: 

– pomoc w okresie przejściowym i wzmocnienie instytucji; 

– współpraca transgraniczna (z państwami członkowskimi i innymi krajami objętymi działaniem 
IPA); 

– rozwój regionalny (transport, środowisko, rozwój gospodarczy); 

– zasoby ludzkie (wzmocnienie kapitału ludzkiego i walka z wykluczeniem społecznym); 

– rozwój obszarów wiejskich. 

W dniu 7 października 2015 r. Komisja przyjęła specjalny środek mający usprawnić zdolność 
reagowania państw Bałkanów Zachodnich najbardziej dotkniętych kryzysem migracyjnym, aby były w 
stanie poradzić sobie skutecznie ze wzmożonymi mieszanymi przepływami migracyjnymi w ramach 
IPA na rok 2015, przez który środki finansowe przewidziane początkowo na pomoc beneficjentom w 
przeprowadzaniu reform politycznych i gospodarczych zostały częściowo przekierowane na 
finansowanie walki z kryzysem migracyjnym.   

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji programem zarządza bezpośrednio ona sama, a dotacje 
można przyznawać bez zaproszenia do składania wniosków, co stawia pod znakiem zapytania kwestię 
rozliczalności udzielonego finansowania. W świetle dalszego wydawania środków na kwestie związane 
z migracją oraz możliwego przyznania znacznych kwot Turcji stało się jasne, że Komisja wiąże proces 
przedakcesyjny ze środkami na rzecz radzenia sobie z przepływami migracyjnymi.   

1. Jakie punkty odniesienia stosuje Komisja w monitorowaniu i ocenie projektów finansowanych w 
ramach IPA mających na celu poradzenie sobie z kryzysem migracyjnym? 

2. Jakie środki podjęła Komisja, aby zapobiegać niewłaściwemu wykorzystywaniu funduszy IPA do 
różnych celów, w tym politycznych? 

3. Czy w pakiecie „rozszerzenie” 2016 Komisja zawrze dogłębną analizę wykorzystania funduszy 
IPA? 

Przedłożone: 25.4.2016 
Przekazane: 27.4.2016 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 4.5.2016 


