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Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000141/2016 

til Kommissionen 
jf. forretningsordenens artikel 128 

Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, 

Daniela Aiuto, Piernicola Pedicini, David Coburn 
for EFDD-Gruppen 

Om: Situationen i Italien efter jordskælvene 

Den 24. august 2016 ramte et ødelæggende jordskælv det centrale Italien. Senere ramte tre andre 
kraftige skælv blandt en hel strøm af rystelser de centralitalienske regioner, hhv. den 26. oktober med 
en styrke på 5,5 og 6,1 og den 30. oktober med en styrke på 6,5. Der er rapporteret om over 400 
tilskadekomne og 290 dræbte under disse jordskælv, mens en mulig "dominoeffekt" kan føre til, at 
100 000 indbyggere fordrives fra deres hjem. 

De berørte områder er ramt af en deformation, der strækker sig over et areal på omkring 130 km2, 
med en maksimal forskydning på mindst 70 cm. Som følge heraf har skælvene tilintetgjort byer, 
forårsaget alvorlige ødelæggelser på lokal og regional infrastruktur, ødelagt historisk arv og kulturarv 
og haft forstyrrende indvirkning på økonomisk aktivitet, navnlig for SMV'er og landbrug, og på det 
turistmæssige og gastronomiske potentiale. Det seneste jordskælv den 30. oktober var den kraftigste 
rystelse, der har ramt landet i mere end tre årtier, og betød, at hele landsbyer blev jævnet med jorden, 
og at mange af indbyggerne i de ramte områder blev bragt på håbløshedens rand. 

Ydermere vil det barske vejr i den forestående vintersæson være et alvorligt problem for det store 
antal fordrevne mennesker, som det er nødvendigt at sætte hurtigt og effektivt ind over for for at sikre 
ordentlige levevilkår for dem, der er blevet hjemløse. 

Kommissionen opfordres på denne baggrund til at besvare følgende spørgsmål: 

– Har Kommissionen modtaget en anmodning fra den italienske regering om støtte fra Den 
Europæiske Unions Solidaritetsfond? Har Kommissionen i bekræftende fald truffet alle de 
nødvendige foranstaltninger for at vurdere den hurtigt og mobilisere støtte med henblik på at 
hjælpe de italienske nationale og regionale myndigheder, der er involveret i hjælpearbejdet efter 
katastrofen? 

– Vil Kommissionen overveje anmodninger om ændringer i Italiens nationale og regionale 
operationelle programmer med henblik på bedre at kunne håndtere problemerne under det 
tematiske mål 5 ("fremme af tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og -styring"), hvis 
Italien på behørig vis begrunder sådanne anmodninger i overensstemmelse med artikel 30 i 
forordningen om fælles bestemmelser? 

– Kunne Kommissionen gennemgå de eksisterende procedurer for behandling af ansøgninger om 
finansiering med henblik på at forenkle procedurerne og forkorte den tid, der er nødvendig til 
godkendelse og udbetaling af midler fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond? 
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