
1147932.ET PE 541.056 

Suuliselt vastatav küsimus O-000023/2018/variant1 

komisjonile 
Kodukorra artikkel 128 

Iskra Mihaylova 
Regionaalarengukomisjoni nimel 

Teema: Saint-Martinit / Sint Maartenit tabanud orkaani tagajärgede likvideerimine 

Kariibi mere saart Saint-Martinit / Sint Maartenit tabas 6. septembril 2017 rängalt 5. kategooria orkaan 
Irma, mis tekitas märkimisväärset kahju infrastruktuurile ja tõi kaasa inimohvreid. Saar jaguneb 
Prantsusmaa ja Madalmaade vahel ning kui Prantsusmaale kuuluv osa on ELi territoorium, siis 
Madalmaadele kuuluv osa on küll maa Madalmaade Kuningriigi koosseisus, kuid mitte liidu osa. 

President Juncker kinnitas 12. oktoobril 2017 president Tajanile saadetud kirjas, et komisjon jagab 
tema seisukohta, et ülesehitustööde toetamiseks saare mõlemal poolel on vaja terviklikku 
lähenemisviisi, ning väljendas valmisolekut suunata olemasolevaid Euroopa rahalisi vahendeid ümber 
ülesehitustööde jaoks. 

Komisjon otsustas ühtlasi 13. detsembril 2017 teha Euroopa Liidu Solidaarsusfondist ligi 5 miljoni euro 
suuruse makse Prantsusmaa äärepoolseimatele piirkondadele Saint-Martinile ja Guadeloupele; sellele 
järgnes 49 miljoni suuruse kogusumma kasutuselevõtmine veebruaris. Komisjon väljendas ka 
valmisolekut aktiveerida kõik pikaajalised toetusmehhanismid, nagu erakorraline 95 %-line 
kaasrahastamine Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavatele ülesehitusprojektidele, ning uurida 
võimalust aidata Saint-Martinil ja Sint Maartenil Euroopa territoriaalse koostöö programmide, eelkõige 
Interreg Saint-Martin – Sint Maarteni programmi raames koos katastroofist taastuda. 

1. Kas komisjon on juba analüüsinud kõiki Interreg Saint-Martin – Sint Maarteni programmi 
kohaseid võimalikke valikuid taastamistööde toetamiseks ning neid kasutanud? Kas komisjon 
võiks anda võetavate meetmete kohta üksikasjalikumat teavet? 

2. Kas komisjon on valmis kohaldama solidaarsusfondi kasutamise suhtes erandit, et täiendusena 
eespool nimetatud Madalmaadest tulevale abile rakendada terviklikku lähenemisviisi kogu Saint-
Martini saare suhtes? Kas komisjon kavatseb anda Euroopa Parlamendile nõuetekohaselt teavet 
menetluse kohta, mida ta kavatseb erandi kohaldamise puhul järgida? 

3. Võttes arvesse asjaolu, et loodusõnnetuste arv suureneb kliimamuutuse tulemusel iga aastaga ja 
on ilmnenud, et solidaarsusfondi kasutamist reguleerivad kehtivad õigusaktid on piiratud, kas 
komisjon kavatseb esitada ettepaneku muuta määruses (EL) nr 661/2014 „abikõlbliku riigi“ 
määratlust seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga, et saaks kasutada terviklikku 
lähenemisviisi? 
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