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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0067/2019, του Nuno Pereira, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παροχή οικονομικής βοήθειας σε άτομα που επλήγησαν από 
τις πυρκαγιές του 2017 στην Πορτογαλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παρουσιάζει την απελπιστική κατάσταση πολλών ατόμων που επλήγησαν από 
τις δασικές πυρκαγιές του 2017 στην Πορτογαλία, τα οποία δεν μπόρεσαν να λάβουν 
οικονομική βοήθεια από τις πορτογαλικές αρχές παρά την ύπαρξη σημαντικής εθνικής και 
ενωσιακής χρηματοδότησης. Αναφέρει ότι χιλιάδες άνθρωποι, τόσο Πορτογάλοι πολίτες όσο 
και πολίτες της ΕΕ που κατοικούν στην Πορτογαλία, εξακολουθούν να είναι άστεγοι και να 
χρειάζονται ιατρική φροντίδα, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν χάσει ολόκληρο το βιός τους. 
Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο αναφέρων, δεν έχουν μπορέσει να διεκδικήσουν την οικονομική 
βοήθεια την οποία δικαιούνταν λόγω της περιοριστικής και εσφαλμένα σχεδιασμένης 
νομοθεσίας, καθώς και λόγω κακής ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματά τους από τις 
αρμόδιες πορτογαλικές αρχές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Απριλίου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού (πρώην άρθρο 216 
παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Ιουλίου 2019

Ο αναφέρων είχε προηγουμένως υποβάλει καταγγελία με αριθ. αναφοράς CHAP (2019) 157, 
στην οποία η Επιτροπή απάντησε με την αναφορά αριθ. Ares (2019) 1663947 στις 10 
Απριλίου 2019.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το νέο αίτημα του αναφέροντος στην παρούσα αναφορά δεν παρέχει 
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πρόσθετες πληροφορίες, η προηγούμενη απάντηση της Επιτροπής με αριθ. αναφοράς Ares 
(2019) 1663947 παραμένει επίκαιρη και κατάλληλη. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει την απάντησή της με αριθ. αναφοράς Ares (2019) 1663947 στην 
προαναφερόμενη καταγγελία, βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Νοεμβρίου 2019

Ο αναφέρων υπέβαλε καταγγελία με αριθ. αναφοράς CHAP(2019)157, στην οποία η 
Επιτροπή απάντησε λεπτομερώς με την αναφορά αριθ. Ares (2019)1663947, στις 10 
Απριλίου 2019.

Τα εθνικά συστήματα ενισχύσεων, για τα οποία κάνει λόγο ο αναφέρων, χρηματοδοτούνται 
κυρίως από τον κρατικό προϋπολογισμό της Πορτογαλίας, και όχι από τα ευρωπαϊκά ταμεία. 
Μόνο το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ταμείο 
Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) μπορούν να συνεισφέρουν στα εν λόγω συστήματα ενίσχυσης. 
Τα ευρωπαϊκά ταμεία, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας Centro, 
χρηματοδότησαν τη βοήθεια προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για την ηπειρωτική Πορτογαλία, 
ισχύουν μέτρα για την πρόληψη και την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού 
δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές. Ένα πρόσθετο μέτρο για τις δασικές 
περιοχές έχει ως στόχο την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί από 
δασικές πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές. Οι ειδικοί πόροι του ΕΓΤΑΑ, που 
ξεπερνούν συνολικά τα 114 εκατομμύρια EUR, προορίζονται για την πρόληψη φυσικών και 
άλλων καταστροφών, την αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής και δασοκομικής 
παραγωγής, την προστασία των δασών από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες και τη 
χρηματοδότηση του «ταμείου αλληλοβοήθειας για περιπτώσεις καταστροφών». 

Επιπλέον, η Επιτροπή χορήγησε, μέσω του ΤΑΕΕ, πάνω από 50,6 εκατομμύρια EUR στην 
Πορτογαλία, προκειμένου να συμβάλει στην κάλυψη του κόστους των ενεργειών έκτακτης 
ανάγκης και αποκατάστασης. Η ενίσχυση από το ΤΑΕΕ, ωστόσο, περιορίζεται σε ορισμένα 
σημαντικά μέτρα έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της 
αποκατάστασης των υποδομών, της προσωρινής στέγασης, της χρηματοδότησης υπηρεσιών 
διάσωσης, της διασφάλισης των υποδομών πρόληψης, της προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του καθαρισμού των περιοχών που έχουν πληγεί από καταστροφές. Το 
ΤΑΕΕ δεν αποζημιώνει τις ζημίες σε ιδιωτικές περιουσίες. Η ευθύνη για την εφαρμογή και 
την παρακολούθηση της συνεισφοράς του ΤΑΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής 
κατανομής και της επιλογής μεμονωμένων ενεργειών, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα 
των πορτογαλικών αρχών. 

Στην περίπτωση των πυρκαγιών του 2017, οι πορτογαλικές αρχές αποφάσισαν να διαθέσουν 



CM\1198314EL.docx 3/3 PE639.898v04-00

EL

την συνεισφορά του ΤΑΕΕ για την αποκατάσταση των υποδομών μεταφορών (όπως δρόμοι), 
την αποκατάσταση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, την αποκατάσταση των 
δημοτικών υποδομών, το κόστος των υπηρεσιών διάσωσης, την αντικατάσταση εξοπλισμού 
για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς, την επιτήρηση, τον εξοπλισμό παρακολούθησης και 
επικοινωνιών και τον καθαρισμό δασών και υδατορευμάτων. Οι ενέργειες αυτές συμβάλλουν 
στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού γενικότερα στις περιοχές που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Με βάση τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, οι πορτογαλικές αρχές 
χρησιμοποιούν τις συνεισφορές των ευρωπαϊκών ταμείων σεβόμενες πλήρως τους κανόνες 
της ΕΕ. Άλλα μέτρα ανάκαμψης που λαμβάνουν οι πορτογαλικές αρχές, χωρίς 
χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το νέο αίτημα του αναφέροντος στην παρούσα αναφορά δεν παρέχει 
πρόσθετες πληροφορίες, η προηγούμενη απάντηση της Επιτροπής παραμένει επίκαιρη και 
κατάλληλη. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει την απάντησή της στην προαναφερόμενη καταγγελία, βάσει των 
πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της.


