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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000072/2016
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Bernd Kölmel
în numele Grupului ECR

Subiect: Utilizarea Instrumentului pentru asistență pentru preaderare în vederea soluționării crizei 
migranților

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) acordă finanțare țărilor candidate la aderarea la UE 
(Turcia, Albania, Muntenegru, Serbia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei), precum și țărilor 
potențial candidate din Balcanii de Vest (Bosnia și Herțegovina, Kosovo conform Rezoluției nr. 
1244/99 a Consiliului de Securitate al ONU). IPA finanțează inițiative în cinci domenii:

– asistență pentru tranziție și pentru consolidarea instituțională;

– cooperare transfrontalieră (cu statele membre și cu alte țări admisibile pentru IPA);

– dezvoltare regională (transport, mediu, dezvoltare regională și economică);

– resurse umane (întărirea capitalului uman și combaterea excluderii);

– dezvoltare rurală.

La 7 octombrie 2015, Comisia a adoptat, în cadrul IPA pentru 2015, o măsură specială privind 
întărirea capacității de reacție a celor mai afectate țări din Balcanii de Vest pentru a le permite 
acestora să facă față în mod eficace fluxurilor mixte de migrație, prin care finanțarea prevăzută inițial 
pentru a-i ajuta pe beneficiari să întreprindă reforme politice și economice a fost parțial realocată 
pentru a finanța măsurile de soluționare a crizei migrației.

Potrivit deciziei de punere în aplicare a Comisiei, programul este gestionat în mod direct de către 
Comisie, iar subvențiile pot fi atribuite fără o cerere de propuneri, fapt ce pune sub semnul întrebării 
responsabilitatea pentru finanțarea furnizată. Având în vedere cheltuielile continue legate de aspecte 
referitoare la migrație și eventualele sume importante care urmează să fie alocate Turciei, a devenit 
evident că Comisia corelează procesul de preaderare cu măsuri care să-i permită să facă față 
fluxurilor de migrație.

1. Care sunt criteriile utilizate de Comisie pentru a monitoriza și a evalua proiectele finanțate în 
cadrul IPA care vizează soluționarea crizei migrației?

2. Ce măsuri a luat Comisia pentru a preveni utilizarea abuzivă a fondurilor IPA în scopuri politice 
sau de altă natură care sunt necorespunzătoare?

3. Va include Comisia o analiză aprofundată cu privire la utilizarea fondurilor IPA în cadrul 
pachetului Extindere 2016?
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