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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója számos, a 2017-es portugáliai erdőtüzek által érintett személy 
kétségbeejtő helyzetét mutatja be, akik a jelentős nemzeti és uniós finanszírozás ellenére sem 
tudtak pénzügyi támogatást szerezni a portugál hatóságoktól. Állítása szerint mind portugál, 
mind Portugáliában élő uniós polgárok ezrei még mindig hajléktalanok, orvosi ellátásra 
szorulnak, és közülük sokan elvesztették a teljes megélhetésüket. A petíció benyújtója 
érvelése szerint azonban korlátozó és meggondolatlan jogszabályok, valamint az illetékes 
portugál hatóságok által a jogaik tekintetében adott hibás tájékoztatás miatt nem tudták 
igénybe venni a nekik járó pénzügyi támogatást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2019. április 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 227. cikkének (6) bekezdése szerint (korábban 216. cikk (6) bekezdése) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2019. július 24.

A petíció benyújtója korábban benyújtotta a CHAP(2019)157. számú panaszt, amelyre a 
Bizottság az Ares(2019)1663947. számú, 2019. április 10-én küldött válaszban reagált.

Mivel azonban a petíció benyújtójának a jelenlegi petícióban megfogalmazott új kérelme 
semmiféle kiegészítő információt nem tartalmaz, a Bizottságnak az Ares(2019)1663947. 
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számú korábbi válasza változatlanul érvényes és aktuális. 

Következtetés

A Bizottság megismétli a fent említett panaszra adott, Ares(2019)1663947. számú válaszát, 
amely a rendelkezésére álló információkon alapult.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2019. november 11.

A petíció benyújtója korábban benyújtotta a CHAP(2019)157. számú panaszt, amelyre a 
Bizottság az Ares(2019)1663947. számú, 2019. április 10-én küldött válaszban részletesen 
reagált.

A petíció benyújtója által említett nemzeti támogatási programokat főként a portugál nemzeti 
költségvetésből finanszírozzák, nem pedig európai alapokból. E támogatási rendszereken 
belül csak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja (EUSZA) keretében van lehetőség beavatkozásra. Az európai alapok a 
tűzvészek által érintett kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatást finanszírozták a 
Centro régió operatív programján keresztül. 

A Portugália kontinentális területeire vonatkozó vidékfejlesztési program a mezőgazdasági 
termelési potenciál természeti katasztrófák miatti visszaesésének megelőzését, illetve 
helyreállítását célzó intézkedéseket tartalmaz. Egy, az erdőterületekre vonatkozó további 
intézkedés célja pedig az erdőtüzek vagy más természeti katasztrófák révén csökkent erdészeti 
potenciál helyreállítása. Az összesen több mint 114 millió EUR összegű, elkülönített EMVA-
források célja a természeti katasztrófák és csapások megelőzése, a mezőgazdasági és erdészeti 
termelési potenciál helyreállítása, az erdők biotikus és abiotikus tényezőkkel szembeni 
védelme, valamint a „közös katasztrófaalap” támogatása. 

A Bizottság ezenkívül több mint 50,6 millió EUR támogatást ítélt oda Portugáliának az 
EUSZA-ból a szükséghelyzeti és helyreállítási műveletek költségeinek fedezésére. Az 
EUSZA-támogatás azonban csak néhány alapvető szükséghelyzeti és helyreállítási 
intézkedésre használható fel, beleértve az infrastruktúra helyreállítását, az átmeneti 
elszállásolást, a mentőszolgálatok finanszírozását, a megelőző infrastruktúra biztosítását, a 
kulturális örökség védelmét, valamint a katasztrófa sújtotta területek megtisztítását. 
Magánjellegű veszteségek az EUSZA-ból nem kompenzálhatók. Az EUSZA-hozzájárulás 
felhasználása és nyomon követése – beleértve annak földrajzi elosztását és az egyes 
műveletek kiválasztását – a portugál hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

A 2017-es tüzek esetében a portugál hatóságok úgy határoztak, hogy az EUSZA-ból származó 
hozzájárulást a közlekedési infrastruktúra (például utak) helyreállítására, a víz- és szennyvíz-
infrastruktúra helyreállítására, a települési infrastruktúra helyreállítására, a mentőszolgálatok 
költségeinek fedezésére, a sérült tűzvédelmi eszközök pótlására, felügyeleti, nyomonkövetési 
és kommunikációs berendezésekre, valamint az erdők és a vízfolyások megtisztítására 
fordítják. Ezek a műveletek segítenek javítani a lakosság széles körének életkörülményeit a 
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tűzvész sújtotta területeken.

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a portugál hatóságok az uniós szabályok 
teljeskörű betartásával használják fel az európai alapokból származó hozzájárulásokat. A 
portugál hatóságok által uniós pénzügyi hozzájárulás nélkül végrehajtott egyéb helyreállítási 
intézkedések nem tartoznak a Bizottság felelősségi körébe.

Mivel azonban a petíció benyújtójának a jelenlegi petícióhoz kapcsolódó új kérelme 
semmiféle kiegészítő információt nem tartalmaz, a Bizottság korábbi válasza változatlanul 
érvényes és aktuális. 

Következtetés

A Bizottság a rendelkezésére álló információk alapján megismétli a fent említett panaszra 
adott válaszát.


