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Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000140/2016 
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Tema: Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų 

2016 m. rugpjūčio 24 d. itin didelis žemės drebėjimas sukrėtė centrinę Italiją ir dar trys nemaži tos 
pažios bangos žemės drebėjimai sukrėtė centrinės Italijos regionus – 5,5 ir 6,1 balų stiprumo žemės 
drebėjimai spalio 26 d. ir 6,5 balų – spalio 30 d. Pranešta, kad per žemės drebėjimus daugiau kaip 
400 žmonių sužeista ir 290 žuvo, ir dėl galimų netiesioginių pasekmių 100 000 žmonių gali tekti palikti 
gyvenamąją vietą. 

Atitinkamos teritorijos patyrė deformaciją, kuri išplito apie 130 kvadratinių kilometrų ir kurios 
didžiausias poslinkis – bent 70 cm. Taigi žemės drebėjimai sugriovė miestus, labai pakenkė vietos ir 
regionų infrastruktūrai, sugriovė istorijos ir kultūros paveldo objektus ir pakenkė ekonominei veiklai, 
visų pirma MVĮ, žemės ūkiui, turizmui ir gastronomijos ištekliams. 

Be to, artimiausią žiemą prognozuojamos nepalankios oro sąlygos kelia didelį susirūpinimą daugeliui 
gyvenamąją vietą palikusių žmonių. Šiai problemai reikia duoti greitą ir veiksmingą atkirtį siekiant 
namų netekusiems žmonėms užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas. 

Atsižvelgiant į tai, Komisijos prašoma atsakyti į šiuos klausimus: 

– Ar ji gavo Italijos vyriausybės prašymą paramai iš Europos solidarumo fondo ir ar ji ėmėsi visų 
reikiamų priemonių, kad nedelsdama įvertintų ir sutelktų šią pagalbą siekiant padėti Italijos 
nacionalinės ir regionų valdžios institucijoms, po nelaimės teikiančioms pagalbą? 

– Ar ji planuoja apsvarstyti Italijos nacionalinių ir regioninių veiksmų programų pakeitimus siekiant, 
kad būtų geriau reaguojama į 5 teminį tikslą „Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir 
valdymo skatinimas“, ar Italija turėtų šiuos prašymus tinkamai pateisinti pagal Bendrųjų nuostatų 
reglamento 30 straipsnį? 

– Ar ji apsvarstys galiojančias prašymų finansuoti vertinimo procedūras siekiant jas supaprastinti ir 
sutrumpinti laiką, būtiną jų patvirtinimui ir finansavimo iš Solidarumo fondo lėšų skyrimui? 

– Ar ji įvertins galimybę parengti EIB bendrosios paskolos priemonę, kuri galėtų būti parengta 
siekiant suteikti valstybėms narėms lėšų prieš skiriant finansavimą iš Solidarumo fondo? 
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