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Vprašanje za ustni odgovor O-000072/2016 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Angel Dzhambazki, Charles Tannock, Monica Macovei, Bernd Kölmel 
v imenu skupine ECR 

Zadeva: Uporaba instrumenta za predpristopno pomoč za obvladovanje migracijske krize 

Instrument za predpristopno pomoč (IPA) zagotavlja financiranje državam kandidatkam za članstvo v 
EU (Turčija, Albanija, Črna gora, Srbija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija) ter 
potencialnim državam kandidatkam na Zahodnem Balkanu (Bosna in Hercegovina, Kosovo v skladu z 
resolucijo varnostnega sveta OZN št. 1244/99). Instrument financira pobude na petih področjih: 

– pomoč pri prehodu in vzpostavljanju institucij; 

– čezmejno sodelovanje (z državami članicami in drugimi državami, ki izpolnjujejo pogoje v okviru 
instrumenta); 

– regionalni razvoj (promet, okolje, regionalni in gospodarski razvoj); 

– človeški viri (krepitev človeškega kapitala in boj proti izključenosti); 

– razvoj podeželja. 

Komisija je 7. oktobra 2015 sprejela poseben ukrep za krepitev zmogljivosti odzivanja za najbolj 
prizadete državah Zahodnega Balkana, da se jim omogoči učinkovito spoprijemanje s povečanimi 
mešanimi migracijskih tokovi, in sicer v okviru predpristopnega instrumenta za leto 2015, kjer so bila 
sprva predvidena finančna sredstva, s katerimi naj bi upravičencem pomagali pri pripravi političnih in 
gospodarskih reform, a so bila delno preusmerjena za financiranje ukrepov za obvladovanje 
migracijske krize.  

V skladu z izvedbenim sklepom Komisije program neposredno upravlja Komisija in se lahko donacije 
dodelijo brez razpisa za zbiranje predlogov, zaradi česar je pod vprašajem odgovornost za 
zagotovljeno financiranje. Glede na nenehne izdatke, povezane z migracijsko problematiko, in možne 
znatne zneske, ki bodo dodeljeni Turčiji, je postalo jasno, da je Komisija povezala predpristopni proces 
z ukrepi za obvladovanje migracijskih tokov. 

1. Katera merila je Komisija uporabila za spremljanje in vrednotenje projektov, ki se financirajo v 
okviru predpristopnega instrumenta in so namenjeni obvladovanju migracijske krize? 

2. Katere ukrepe je Komisija sprejela, da bi preprečila zlorabo teh sredstev za politične ali druge 
neprimerne namene? 

3. Ali bo Komisija v širitveni sveženj leta 2016 vključila poglobljeno analizo uporabe sredstev 
predpristopnega instrumenta? 
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