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Om: Andragende nr. 0067/2019 af Nuno Pereira, portugisisk statsborger, om 
finansiel bistand til personer, der blev ramt af brandene i Portugal i 2017

1. Sammendrag

Andrageren gør rede for den desperate situation, som mange personer, der blev ramt af 
skovbrande i Portugal i 2017, og som ikke har været i stand til at få økonomisk støtte fra de 
portugisiske myndigheder, befinder sig i, selv om der findes omfattende national finansiering 
og EU-finansiering. Han anfører, at tusindvis af mennesker, både portugisiske statsborgere og 
EU-borgere med bopæl i Portugal, stadig er hjemløse, har behov for lægebehandling, og at 
mange af dem har mistet alle deres indkomstmuligheder. Andrageren hævder ikke desto 
mindre, at de ikke har været i stand til at kræve den finansielle støtte, de var berettiget til, på 
grund af restriktiv og uigennemtænkt lovgivning samt på grund af de relevante portugisiske 
myndigheders dårlige kommunikation om deres rettigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. april 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6; tidligere 
artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. juli 2019

Andrageren indgav tidligere en klage, der henviste til CHAP (2019)157, hvor Kommissionen 
svarede ved reference Ares (2019) 1663947, der blev sendt den 10. april 2019.

Eftersom andragerens nye anmodning i dette andragende ikke indeholder yderligere 
oplysninger, er Kommissionens tidligere svar under reference Ares (2019) 1663947 fortsat 
gældende og opdateret. 
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Konklusion

Kommissionen gentager sit svar på ovennævnte klage under referencen Ares (2019)1663947 
og baseret på de oplysninger, som Kommissionen har til rådighed.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 11. november 2019

Andrageren indgav tidligere en klage, der henviste til CHAP (2019)157, hvortil 
Kommissionen svarede detaljeret ved reference Ares (2019) 1663947, der blev sendt den 10. 
april 2019.

De nationale støtteordninger, som andrageren henviser til, finansieres hovedsagelig af det 
portugisiske statsbudget og ikke af EU-midler. Kun Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Unions Solidaritetsfond kan 
gribe ind i disse støtteordninger. Europæiske fonde - gennem det operationelle program for 
region Centro - har finansieret støtte til små og mellemstore virksomheder, der er ramt af 
brande. 

Under programmet for udvikling af landdistrikter på det portugisiske fastland findes der 
foranstaltninger til forebyggelse og genopretning af landbrugets produktionspotentiale efter 
skader som følge af naturkatastrofer. En yderligere foranstaltning for skovområder har til 
formål at genoprette skovenes potentiale i forbindelse med skovbrande eller andre 
naturkatastrofer. De øremærkede ELFUL-midler til et samlet beløb på over 114 mio. EUR har 
til formål at forebygge naturkatastrofer og nødsituationer, genoprette landbrugets og 
skovbrugets produktionspotentiale, beskytte skovene mod biotiske og abiotiske kilder og ved 
hjælp af en "gensidig fond for katastrofer". 

Desuden ydede Kommissionen over 50,6 mio. EUR i støtte fra Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond til Portugal for at hjælpe med at dække omkostningerne i forbindelse med 
nødhjælps- og genopretningsprocessen. Bistanden fra Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond er imidlertid begrænset til en række væsentlige nødhjælps- og 
genopretningsforanstaltninger, herunder genopretning af infrastruktur, midlertidig 
indkvartering, finansiering af redningstjenester, sikring af forebyggende infrastruktur, 
beskyttelse af kulturarven og oprydning i katastroferamte områder. Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond kan ikke kompensere for private tab. Ansvaret for at gennemføre og overvåge 
bidraget fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, herunder dens geografiske fordeling og 
udvælgelse af individuelle operationer, er de portugisiske myndigheders eneansvar. 

I forbindelse med brandene i 2017 besluttede de portugisiske myndigheder at tildele 
Solidaritetsfonden et bidrag til restaurering af transportinfrastruktur (f.eks. veje), restaurering 
af vand- og spildevandsinfrastruktur, renovering af kommunale infrastrukturer, 
redningstjenesternes omkostninger, udskiftning af beskadiget brandkamp, overvågning, 
overvågning og kommunikationsudstyr samt rengøring af skovene og vandløb. Disse tiltag 
bidrager til at forbedre levevilkårene for befolkningen i de områder, der er ramt af brandene.

På grundlag af de oplysninger, som Kommissionen råder over, anvender de portugisiske 
myndigheder bidrag fra de europæiske fonde under fuld overholdelse af EU-reglerne. Andre 
inddrivelsesforanstaltninger, som de portugisiske myndigheder gennemfører uden EU-tilskud, 
falder ikke ind under Kommissionens ansvarsområde.
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Eftersom andragerens nye anmodning i dette andragende ikke indeholder yderligere 
oplysninger, er Kommissionens tidligere svar fortsat gældende og opdateret. 

Konklusion

Kommissionen gentager sit svar på ovennævnte klage på grundlag af de oplysninger, den har 
til rådighed.


