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Въпрос с искане за писмен отговор E-008188/2016 

до Комисията 
Член 130 от Правилника за дейността 

Dita Charanzová (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Louis Michel 

(ALDE), Petr Ježek (ALDE), Valentinas Mazuronis (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Urmas 

Paet (ALDE), Petras Auštrevičius (ALDE), Nedzhmi Ali (ALDE), Enrique Calvet Chambon 

(ALDE), Matthijs van Miltenburg (ALDE), Jana Žitňanská (ECR), Brian Hayes (PPE), Pavel 

Svoboda (PPE), Mariya Gabriel (PPE), Bart Staes (Verts/ALE), Afzal Khan (S&D), Doru-Claudian 

Frunzulică (S&D), Alfred Sant (S&D), Brando Benifei (S&D), Momchil Nekov (S&D) и Ramón 

Jáuregui Atondo (S&D) 

Относно: Помощ на ЕС за възстановяване на Хаити след урагана Матю 

Ураганът Матю разтърси Хаити на 4 октомври 2016 г., като взе почти хиляда жертви, остави без 
дом още хиляди и причини огромни щети на инфраструктурата в значителни части на страната. 

Според оценки на ООН 1,4 милиона души се нуждаят от незабавна помощ и съществува риск от 
широко разпространен глад. Освен това ураганът създаде идеални условия за 
разпространението на болести поради изключително ограничения достъп до чиста вода и 
липсата на канализация и подходящ подслон. В страната продължава да съществува сериозна 
заплаха от избухване на епидемия от холера. 

Въпреки дългосрочната подкрепа, която вече беше представена от страна на ЕС след 
земетресението от 2010 г., постигнатият напредък в Хаити е минимален. Както трагично показа 
унищожението, причинено от урагана Матю, инфраструктурата е все още прекалено слаба, 
което прави природните бедствия още по-опустошителни, а възстановяването – значително по-
бавно в най-бедната държава от Латинска Америка. 

1. Освен допълнителното спешно финансиране, предоставено за Хаити, как ЕС планира да 
подкрепи устойчиви решения за укрепване на издръжливостта на дадена държава, 
изложена често на природни бедствия? 

2. Ще има ли преразглеждане на настоящите програми за намаляване на риска от бедствия в 
Карибския басейн? 

3. Какво е точното естество на краткосрочните проекти и на дейностите на място за 
възстановяване след урагана, които подлежат на пряко подпомагане от страна на ЕС? 


