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Vprašanje za ustni odgovor O-000120/2016 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, João Ferreira, Xabier 

Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva 
v imenu skupine GUE/NGL 

Zadeva: Kumulativni učinki škode zaradi regionalnih naravnih nesreč, opredeljenih v Uredbi (EU) 
št. 661/2014 

Ob upoštevanju vprašanja za pisni odgovor št. E-004961/16 v zvezi s požari na Siciliji in odgovora 
Komisije nanj z dne 8. avgusta 2016 ter Uredbe Sveta št. 2012/2002 o ustanovitvi Solidarnostnega 
sklada Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 661/2014 Evropskega parlamenta 
in Sveta, in glede na to, da Evropo vsako leto prizadenejo ponavljajoče se naravne nesreče vseh vrst, 
morda celo pogosteje kot enkrat na leto, in predvsem glede na naravne nesreče, do katerih je 
nedavno prišlo v Italiji in drugih državah članicah, kot so Portugalska, Grčija in Ciper, Komisijo 
sprašujem: 

– Glede na to, da zgoraj navedena uredba v zvezi z regionalnimi naravnimi nesrečami določa, 
da sme biti Solidarnostni sklad na voljo samo, če je neposredna škoda vsake posamezne 
nesreče višja od 1,5% BDP prizadete regije, ali lahko Komisija potrdi, da se BDP v te namene 
izračunava letno?  

– Če se Komisija s svojimi izračuni opira na Eurostatove podatke, ki jih posredujejo države 
članice in prizadete regije, na letni osnovi, ali bi razmislila o kumulativnem izračunu škode, ki 
jo v isti regiji povzročijo različne nesreče, a vse vplivajo na navedeni prag BDP, pri čemer bi 
upoštevali veliko pogostost hudih naravnih nesreč v nekaterih regijah?  

– Ali lahko Komisija predvidi opustitev sedanje uredbe, saj temelji na učinkih škode posamičnih 
naravnih nesreč, ter razmisli o razširitvi na kumulativni izračun škode zaradi več naravnih 
nesreč, ki se v isti regiji zgodijo v istem letu?  

– Ali lahko Komisija pojasni, na kateri podlagi se preuči učinkovitost izvajanja Solidarnostnega 
sklada v prizadetih državah članicah in ali načrtuje tudi posebno oceno za primere, ko so 
naravne nesreče pogostejše? 
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