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Въпрос с искане за устен отговор O-000146/2016 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
от името на групата GUE/NGL 

Относно: Положението в Италия след земетресенията 

На 24 август 2016 г. разрушително земетресение разтърси централна Италия. Други три силни 
земетресения, както и поредица от трусове, засегнаха впоследствие централни региони на 
Италия – съответно на 26 октомври с магнитуд от 5,5 и 6,1 и на 30 октомври с магнитуд от 6,5. 
Съгласно сведенията при земетресенията са ранени повече от 400 души, а 290 души са 
загинали, като в същото време е възможно „ефектът на доминото“, предизвикан от 
кумулативните щети, причинени от други природни бедствия,  да принуди 100 000 души да 
напуснат домовете си. 

С Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за 
изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета беше създаден фонд „Солидарност“ на 
Европейския съюз (наричан за краткост „Фонд“) във време, когато ежегодно различни 
повтарящи се природни бедствия разтърсваха Европа, някои от които в рамките на по-малко от 
една година, като неотдавна бедствия засегнаха Италия и други държави членки като 
Португалия, Гърция и Кипър.  

Предприела ли е Комисията всички необходими мерки, за да предостави подкрепа и помощ на 
италианските национални и регионални органи, участващи в усилията за оказване на помощ 
след бедствието, включително чрез опростяване на процедурите и съкращаване на времето за 
одобрение и отпускане на средства от Фонда съгласно Регламент (ЕС) № 661/2014?  

Като се има предвид, че Регламент (ЕС) № 661/2014 предвижда, че даден регион може да се 
възползва от Фонда само ако природно бедствие предизвика преки щети в размер на над 1,5% 
от БВП на съответния регион, може ли Комисията да потвърди, че този референтен праг се 
изчислява на годишна база въз основа на данните на Евростат, предоставени от държавите 
членки?  

Може ли Комисията да предвиди отмяна на действащата нормативна уредба, която 
понастоящем взема предвид последствията от щетите, причинени от отделно катастрофично 
събитие, и да разгледа възможността в изчисленията да се включат кумулативните щети, 
надхвърлящи гореспоменатия референтен праг по отношение на БВП и причинени от няколко 
природни бедствия в един и същ регион, като се взема предвид, че в някои региони тези 
събития се случват много често?   

Би ли могла Комисията да изясни обстоятелствата, въз основа на които тя оценява 
ефективността на усвояването на фонд „Солидарност“ в засегнатите държави членки, и да 
обмисли специфичен вид оценка на случаите на повтарящи се природни бедствия? 
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