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Въпрос с искане за устен отговор O-000120/2016 
до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 
Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, João Ferreira, Xabier 
Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva 
от името на групата GUE/NGL 

Относно: Кумулативните последици на щетите, причинени от "регионални природни 
бедствия" по смисъла на Регламент (ЕС) № 661/2014 

Като се има предвид въпрос с искане за писмен отговор № Е-004961/16 във връзка с пожарите 
в Сицилия и отговора на Комисията от 8 август 2016 г., както и Регламент (ЕО) № 2012/2002 на 
Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, изменен с Регламент (ЕС) 
№ 661/2014 на Европейския парламент и предвид факта, че многобройни природни бедствия 
от различно естество сполетяват Европа всяка година с периодичност по-кратка от една 
година, и по-специално природното бедствие, което сполетя Италия и други страни членки като 
Португалия, Гърция и Кипър, Комисията се приканва да отговори на средните въпроси: 

– Ако се предположи, че по отношение на „регионалните природни бедствия“ 
горепосочените регламенти предвиждат фонд „Солидарност“ да се използва 
единствено при условие че щетите, причинени от всяко едно бедствие надхвърлят 1,5% 
от БВП на засегнатия регион, може ли Комисията да потвърди, че посоченият размер 
на БВП се изчислява на годишна база? 

– В случай, че Комисията основава изчисленията си на данните на Евростат, 
предоставени от държавите членки и от засегнатите райони на годишна база, и като се 
вземат предвид зачестилите случаи на бедствия в някои региони, Комисията 
предвижда ли общата оценка на щетите, причинени от различни бедствия в един и същ 
регион, да повлияе на горепосочения праг на БВП? 

– Понастоящем Комисията може ли да предвиди отмяна на действащата нормативна 
уредба, която понастоящем се основава на последствията от щетите, причинени от 
отделни катастрофични събития, и да разгледа възможността за включване при 
изчисленията на общата оценка на щетите, причинени от няколко природни бедствия в 
един и същ регион в рамките на една година? 

– Би ли могла Комисията да изясни съображенията, въз основа на които оценява 
ефективността от реализирането на фонд „Солидарност“ като се имат предвид 
специфичните изисквания за оценка на случаите с често повтарящи се природни 
бедствия? 
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