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Vprašanje za ustni odgovor O-000139/2016 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg, Petras Auštrevičius, Norica Nicolai, 

Urmas Paet 
v imenu skupine ALDE 

Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto 

Zadeva: Razmere v Italiji po potresih 

24. avgusta 2016 je uničujoč potres prizadel osrednjo Italijo, ob večkratnem tresenju tal pa so regije 
osrednje Italije prizadeli še trije močnejši potresi, in sicer 26. oktobra z magnitudo 5,5 oziroma 6,1 ter 
30. oktobra z magnitudo 6,5. Potresi so po poročilih zahtevali 290 smrtnih žrtev, ranjenih pa je bilo več 
kot 400 ljudi. Zaradi morebitnega verižnega učinka bi utegnilo biti razseljenih 100 000 ljudi. 

Prizadeta območja ležijo na prelomnici, ki zajema približno 130 kvadratnih kilometrov in se je v 
potresih največ premaknila tudi za vsaj 70 centimetrov. Potresi so tako uničili mesta, resno 
poškodovali lokalno in regionalno infrastrukturo, uničili zgodovinsko in kulturno dediščino ter škodovali 
gospodarskim dejavnostim, zlasti malim in srednjim podjetjem, kmetijstvu ter turističnim in 
gastronomskim virom. 

Poleg tega številnim razseljenim veliko skrbi povzročajo slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče 
pričakovati med prihajajočo zimo. S temi težavami se je treba hitro in učinkovito spoprijeti, da bi se 
ljudem, ki so izgubili svoje domove, zagotovili dostojni življenjski pogoji. 

V zvezi s tem prosimo Komisijo, naj odgovori na naslednja vprašanja: 

– Ali je Komisija sprejela vse potrebne ukrepe, da bi zagotovila podporo in pomoč italijanskim 
nacionalnim in regionalnim oblastem, ki sodelujejo v prizadevanjih za pomoč po nesreči? 

– Ali bo Komisija preučila obstoječe postopke za ocenjevanje prošenj za financiranje, da bi jih 
poenostavila in skrajšala čas, potreben za odobritev in izplačilo financiranja in Solidarnostnega 
sklada? 

– Ali bo Komisija ocenila izvedljivost vzpostavitve mehanizma za posojila v okviru Evropske 
investicijske banke, ki bi bil namenjen zagotavljanju financiranja za države članice, preden se 
izplačajo sredstva iz Solidarnostnega sklada? 

Vloženo: 14.11.2016 
Posredovano: 16.11.2016 
Rok za odgovor: 23.11.2016 


