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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-008191/2016 

adresată Comisiei 
Articolul 130 din Regulamentul de procedură 

Dita Charanzová (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Louis Michel (ALDE), Petr Ježek (ALDE), Valentinas 

Mazuronis (ALDE), Nathalie Griesbeck (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) şi Ramón Jáuregui Atondo (S&D) 

Subiect: Ajutorul acordat de UE pentru reconstrucția Haiti în urma uraganului Matthew 

La 4 octombrie 2016 uraganul Matthew a lovit Haiti, provocând pierderea a aproape o mie de vieți 
omenești, lăsând fără adăpost mai multe mii de persoane și provocând daune imense infrastructurii 
pe suprafețe extinse ale țării. 

Potrivit estimărilor ONU, 1,4 milioane de persoane au nevoie imediat de asistență, existând și riscul 
unei foamete generalizate. De asemenea, uraganul a creat condiții ideale pentru răspândirea bolilor, 
fiind puternic redus accesul la apă curată, precum și la instalații sanitare și adăposturi adecvate. În 
țară persistă pericolul puternic de izbucnire a unei epidemii de holeră. 

În pofida sprijinului acordat de UE de mulți ani deja, progresul înregistrat în Haiti de la cutremurul din 
2010 a fost nesemnificativ. Cum a demonstrat, în mod tragic, amploarea distrugerilor provocate de 
uraganul Matthew, infrastructura este încă mult prea șubredă, ceea ce amplifică efectul devastator al 
catastrofelor naturale și încetinește considerabil redresarea țării în urma lor, Haiti fiind cea mai săracă 
țară din America Latină. 

1. Pe lângă fondurile de urgență suplimentare acordate pentru Haiti, cum intenționează UE să 
sprijine soluții durabile, care să întărească reziliența acestei țări expuse la catastrofe naturale? 

2. Se preconizează revizuirea programelor în vigoare pentru reducerea riscurilor legate de 
catastrofe în Caraibe? 

3. Care este caracterul exact al proiectelor și activităților pe termen scurt de ajutoare acordate în 
urma uraganului, sprijinite direct de UE pe teren? 

 


