
1093188.SK PE 540.845 

Otázka na ústne zodpovedanie O-000072/2016 

Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 

Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Bernd Kölmel 
v mene skupiny ECR 

Vec: Použitie nástroja predvstupovej pomoci na boj proti migračnej kríze 

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA) poskytuje financovanie kandidátskym krajinám na vstup do EÚ 
(Turecku, Albánsku, Čiernej Hore, Srbsku a bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko) a 
potenciálnym kandidátskym krajinám na západnom Balkáne (Bosne a Hercegovine, Kosovu podľa 
rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1244/99). IPA financuje iniciatívy v piatich oblastiach: 

– pomoc na prechodné obdobie a budovanie inštitúcií; 

– cezhraničná spolupráca (s členskými štátmi a inými krajinami, ktoré majú nárok na IPA); 

– regionálny rozvoj (doprava, životné prostredie, regionálny a hospodársky rozvoj); 

– ľudské zdroje (posilňovanie ľudského kapitálu a boj proti vylúčeniu); 

– rozvoj vidieka. 

Dňa 7. októbra 2015 Komisia prijala osobitné opatrenie na posilnenie kapacity reakcie najviac 
postihnutých krajín západného Balkánu s cieľom umožniť im čeliť zvýšeným zmiešaným migračným 
tokom v rámci nástroja IPA na rok 2015, prostredníctvom ktorého sa financovanie, ktoré bolo pôvodne 
určené na pomoc príjemcom pri vykonávaní politických a hospodárskych reforiem, čiastočne 
presmerovalo na financovanie opatrení na riešenie migračnej krízy.  

Podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie spravuje program priamo Komisia a granty sa môžu udeliť 
bez výzvy na predkladanie návrhov, čo spochybňuje zákonnosť poskytovaných finančných 
prostriedkov. Vzhľadom na neustále výdavky na riešenie problémov súvisiacich s migráciou a možné 
značné sumy určené pre Turecko je zrejmé, že Komisia spája predvstupový proces s opatreniami na 
riešenie migračných tokov. 

1. Aké kritériá Komisia používa v súvislosti s monitorovaním a hodnotením projektov financovaných 
v rámci nástroja IPA zameraných na riešenie migračnej krízy? 

2. Aké opatrenia Komisia prijala na zabránenie zneužitiu finančných prostriedkov nástroja IPA na 
politické alebo iné nevhodné účely? 

3. Zahrnie Komisia do balíka týkajúceho sa rozširovania za rok 2016 dôkladnú analýzu využívania 
prostriedkov IPA? 
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