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Tárgy: A földrengések utáni olaszországi helyzet 

2016. augusztus 24-én Olaszország középső részét pusztító földrengés érte, amelyet sorozatos 
rengések követtek, és ezek során október 26-án 5,5-ös és 6,1-es, október 30-án 6,5-ös erősségű 
három nagy rengés következett be a közép-olaszországi régiókban.  A beszámolók szerint 
földrengések következtében több mint 400 ember sebesült meg, 290-en pedig életüket vesztették. A 
lehetséges „dominóhatás” miatt 100 000 ember kényszerülhet lakóhelye elhagyására. 

Az érintett helyeken bekövetkezett deformálódás kiterjedése kb. 130 négyzetkilométer, a maximális 
elmozdulás legalább 70 centiméter. A rengések ennek következtében városokat romboltak le, súlyos 
károkat okoztak a helyi és a regionális infrastruktúrákban, a történelmi és kulturális örökség részét 
képező tárgyakat pusztítottak el, kárt okoztak a gazdasági tevékenységekben, különösen a kkv-k, a 
mezőgazdaság, valamint az idegenforgalmi és gasztronómiai források tekintetében. 

Emellett a sok ember, aki lakóhelye elhagyására kényszerült, a várhatóan zord téli időjárási viszonyok 
miatt fokozottan aggódik. A problémát gyorsan és hatékonyan kell kezelni annak garantálása 
érdekében, hogy az otthonuktól megfosztott emberek megfelelő körülmények között élhessenek. 

Mindezek tükrében kérem a Bizottságot az alábbi kérdések megválaszolására: 

– Megtette-e a Bizottság az összes ahhoz szükséges intézkedést, hogy támogatást és segítséget 
nyújtson a katasztrófaelhárítási erőfeszítésekben részt vevő olasz nemzeti és regionális 
hatóságok számára? 

– Meg fogja-e vizsgálni a Bizottság a finanszírozás iránti kérelmek elbírálására vonatkozó hatályos 
eljárásokat azok egyszerűsítése céljából és annak érdekében, hogy lerövidüljön a Szolidaritási 
Alapból származó finanszírozás jóváhagyásához és folyósításához szükséges idő? 

– Szándékában áll-e a Bizottságnak, hogy megvizsgálja az EBB kerethitel-mechanizmusa 
létrehozásának megvalósíthatóságát, amelynek célja az lenne, hogy finanszírozást biztosítson a 
tagállamok számára addig, amíg nem kerül sor a Szolidaritási Alapból származó finanszírozás 
folyósítására? 
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