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Teema: Petitsioon nr 0067/2019, mille on esitanud Portugali kodanik Nuno Pereira 
finantsabi andmise kohta 2017. aasta tulekahjudest mõjutatud inimestele 
Portugalis

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja toob välja paljude 2017. aasta metsatulekahjudest mõjutatud isikute 
meeleheitliku olukorra Portugalis, kes ei ole vaatamata märkimisväärsele riiklikule ja ELi 
rahastamisele suutnud saada Portugali ametiasutustelt rahalist abi. Ta väidab, et tuhanded 
Portugalis elavad Portugali ja ELi kodanikud on ikka veel kodutud, vajavad arstiabi ning 
paljud neist on kaotanud kõik elatusvahendid. Petitsiooni esitaja aga väidab, et sellele 
vaatamata ei ole neil olnud võimalik taotleda neile mõeldud rahalist toetust piiravate ja 
läbimõtlematute õigusaktide tõttu, ning seetõttu, et asjaomased Portugali ametiasutused on 
neid nende õigustest halvasti teavitanud.

2. Lubatavus

Tunnistati lubatavaks 24. aprillil 2019. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra 
artikli 227 lõige 6 (endine kodukorra artikli 216 lõige 6)).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 24. juulil 2019

Petitsiooni esitaja oli esitanud varem kaebuse (viitenumber CHAP(2019)157), millele 
Euroopa Komisjon vastas 10. aprillil 2019 (viitenumber Ares(2019)1663947).

Kuna petitsiooni esitaja käesolevas petitsioonis esitatud uus nõudmine lisateavet ei sisalda, 
jääb komisjoni eelmine vastus (viitenumber Ares(2019)1663947) kehtima ja ajakohaseks. 

Järeldus
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Euroopa Komisjon, arvestades tema käsutuses olevat teavet, kordab sellele kaebusele 
saadetud vastust (viitenumber Ares(2019)1663947).

4. Euroopa Komisjoni täiendav vastus, mis saadi 11. novembril 2019

Petitsiooni esitaja oli esitanud varem kaebuse (viitenumber CHAP(2019)157), millele 
komisjon andis põhjaliku vastuse 10. aprillil 2019 (viitenumber Ares(2019)1663947).

Riiklikke abikavasid, millele petitsiooni esitaja viitab, rahastatakse peamiselt Portugali 
riigieelarvest, mitte Euroopa fondidest. Nendesse toetuskavadesse võivad sekkuda ainult 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) ja Euroopa Liidu Solidaarsusfond 
(ELSF). Euroopa fondidest on Centro piirkonna rakenduskava kaudu rahastatud tulekahjudes 
kannatada saanud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antavat abi. 

Maaelu arengu programmi raames on Portugali mandriosa jaoks olemas meetmed 
loodusõnnetustest tingitud põllumajandusliku tootmise potentsiaali kahjustumise 
ennetamiseks ja taastamiseks. Metsaaladega seotud täiendava meetme eesmärk on 
metsatulekahjudes või muudes looduskatastroofides kannatada saanud metsandusliku 
potentsiaali taastamine. EAFRDi sihtotstarbeliste vahendite kogusumma on üle 114 miljoni 
euro ning nende eesmärk on ennetada looduskatastroofe ja õnnetusi, taastada põllumajanduse 
ja metsanduse tootmispotentsiaal, kaitsta metsi biootiliste ja abiootiliste mõjurite eest ning 
luua „vastastikune õnnetusabi fond“. 

Lisaks eraldas komisjon Euroopa Liidu Solidaarsusfondist (ELSF) Portugalile üle 50,6 
miljoni euro, et aidata katta hädaolukorra ja päästeoperatsioonide kulusid. ELSFi abi piirdub 
siiski mõnede oluliste hädaabi- ja taastamismeetmetega, sealhulgas infrastruktuuri taastamine, 
ajutine majutamine, päästeteenistuste rahastamine, ennetava infrastruktuuri tagamine, 
kultuuripärandi kaitse ja katastroofipiirkondade koristamine. ELSFi vahenditega ei ole 
lubatud hüvitada erasektori kahjusid. ELSFi toetuse rakendamise ja järelevalve, sealhulgas 
selle geograafilise jaotuse ja üksikute tegevuste valimise eest vastutavad üksnes Portugali 
ametiasutused. 

2017. aasta tulekahjudega seoses otsustasid Portugali ametiasutused eraldada ELSFi toetuse 
transporditaristu (näiteks maanteede), vee- ja reoveetaristu ning munitsipaaltaristu 
taastamiseks, päästeteenistuste kuludeks, kahjustatud tuletõrje-, seire-, kontrolli- ja 
sidevahendite asendamiseks ning metsade ja vooluveekogude puhastamiseks. Need 
operatsioonid aitavad tulekahjudes kannatada saanud piirkondades parandada kogu 
elanikkonna elutingimusi.

Komisjonile kättesaadava teabe põhjal kasutavad Portugali ametiasutused Euroopa fondidest 
saadud toetusi täielikus kooskõlas ELi eeskirjadega. Muud taastamismeetmed, mida Portugali 
ametiasutused võtavad ilma ELi rahalise toetuseta, ei kuulu komisjoni vastutusalasse.

Kuna petitsiooni esitaja selle petitsiooniga seotud uus nõudmine lisateavet ei sisalda, jääb 
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komisjoni eelmine vastus kehtima ja ajakohaseks. 

Järeldus

Euroopa Komisjon, arvestades tema käsutuses olevat teavet, kordab sellele kaebusele 
saadetud vastust.


