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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-008188/2016 

aan de Commissie 
Artikel 130 van het Reglement 

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) en Ramón 

Jáuregui Atondo (S&D) 

Betreft: EU-hulp voor de heropbouw van Haïti na de doortocht van orkaan Matthew 

Op 4 oktober 2016 sloeg orkaan Matthew toe in Haïti. Daarbij kwamen bijna duizend mensen om het 
leven en raakten duizenden anderen het dak boven hun hoofd kwijt, terwijl de infrastructuur in grote 
delen van het land ernstig beschadigd raakte.  

Volgens schattingen van de VN hebben 1,4 miljoen mensen onmiddellijke bijstand nodig en is het 
risico op wijdverspreide hongersnood reëel. Bovendien heeft de orkaan voor ideale omstandigheden 
gezorgd voor de verspreiding van ziekten, met een zwaar beperkte toegang tot schoon water en een 
gebrek aan sanitaire voorzieningen en een fatsoenlijk dak boven het hoofd. Het uitbreken van een 
cholera-epidemie in het land vormt een ernstig gevaar.  

Ondanks de langetermijnhulp die door de EU reeds wordt geboden, blijkt de vooruitgang in Haïti sinds 
de aardbeving van 2010 uiterst klein. Zoals op tragische wijze is aangetoond door de verwoestingen 
van orkaan Matthew is de infrastructuur nog steeds veel te zwak, waardoor natuurrampen in het 
armste land van Latijns-Amerika des te meer vernielingen aanrichten en het herstel veel trager op 
gang komt.  

1. Hoe denkt de EU, afgezien van de bijkomende noodfinanciering die wordt vrijgemaakt voor Haïti, 
steun te verlenen aan duurzame oplossingen die voor een grotere veerkracht zorgen van een 
land dat erg vatbaar is voor natuurrampen?  

2. Komt er een evaluatie van de huidige programma's voor rampenrisicovermindering in het 
Caribisch gebied? 

3. Wat houden de door de EU rechtstreeks ondersteunde kortetermijnprojecten en --activiteiten 
voor hulp in het geval van een orkaan precies in op het terrein? 

 


