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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0067/2019, imressqa minn Nuno Pereira, ta' ċittadinanza 
Portugiża, dwar l-assistenza finanzjarja lil persuni milquta min-nirien tal-
2017 fil-Portugall

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jippreżenta s-sitwazzjoni ddisprata ta' diversi persuni milquta min-nirien tal-
foresti fl-2017 fil-Portugall, li ma rnexxilhomx jiksbu assistenza finanzjarja mill-awtoritajiet 
Portugiżi, minkejja l-eżistenza ta' finanzjament sostanzjali nazzjonali u tal-UE. Huwa jsostni 
li eluf ta' persuni, kemm Portugiżi kif ukoll ċittadini tal-UE li jirrisjedu fil-Portugall, għadhom 
mingħajr saqaf fuq rashom, jeħtieġu kura medika, u li ħafna minnhom tilfu l-mezzi ta' 
għajxien kollha tagħhom. Minkejja dan, il-petizzjonant jargumenta, huma ma setgħux jieħdu 
l-għajnuna finanzjarja li kienu intitolati għaliha minħabba leġiżlazzjoni restrittiva u maħsuba 
ħażin, kif ukoll minħabba komunikazzjoni ħażina tad-drittijiet tagħhom mill-awtoritajiet 
Portugiżi rilevanti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta' April 2019. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 227(6) tar-Regoli ta' Proċedura (ex Artikolu 216(6)).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta' Lulju 2019

Il-petizzjonant preċedentement introduċa lment bir-referenza CHAP (2019)157, u r-risposta 
tal-Kummissjoni, bir-referenza Ares(2019)1663947, intbagħtet fl-10 ta' April 2019.

Madankollu, peress li t-talba l-ġdida tal-petizzjonant f'din il-petizzjoni ma tipprovdi l-ebda 
informazzjoni addizzjonali, it-tweġiba preċedenti tal-Kummissjoni bir-referenza 
Ares(2019)1663947 għadha valida u aġġornata. 
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Konklużjoni

Il-Kummissjoni ttenni t-tweġiba tagħha għall-ilment imsemmi hawn fuq, bir-referenza 
Ares(2019)1663947 u bbażata fuq l-informazzjoni li għandha għad-dispożizzjoni tagħha l-
Kummissjoni.

Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta' Novembru 2019

Il-petizzjonant preċedentement introduċa lment bir-referenza CHAP(2019)157, u l-
Kummissjoni weġbitu fid-dettall (referenza Ares(2019)1663947) fl-10 ta' April 2019.

L-iskemi ta' għajnuna nazzjonali msemmija mill-petizzjonant huma prinċipalment iffinanzjati 
mill-baġit nazzjonali Portugiż, u mhux mill-Fondi Ewropej. Huma biss il-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond ta' Solidarjetà tal-UE (FSUE) li jistgħu 
jintervjenu fi ħdan dawn l-iskemi ta' għajnuna. Il-Fondi Ewropej - permezz tal-Programm 
Operazzjonali tar-Reġjun Centro - iffinanzjaw għajnuna lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju 
milquta min-nirien. 

Taħt il-Programm ta' Żvilupp Rurali għall-Portugall kontinentali, jeżistu miżuri għall-
prevenzjoni u r-restawr tal-potenzjal tal-produzzjoni agrikola li tkun saritlu ħsara minn 
diżastri naturali. Miżura addizzjonali għaż-żoni forestali għandha l-għan li tirrestawra l-
potenzjal tal-forestrija milqut min-nirien fil-foresti jew diżastri naturali oħra. Ir-riżorsi 
speċifiċi tal-FAEŻR, li jammontaw għal aktar minn EUR 114 miljun, jimmiraw li jipprevjenu 
l-katastrofi u d-diżastri naturali, jirrestawraw il-potenzjal tal-produzzjoni agrikola u tal-
forestrija, u jipproteġu l-foresti minn aġenti bijotiċi u abijotiċi u l-"fond reċiproku għad-
diżastri". 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tat aktar minn EUR 50.6 miljun f'għajnuna mill-FSUE lill-
Portugall sabiex tgħin biex jiġu koperti l-ispejjeż tal-operazzjonijiet ta' emerġenza u ta' 
rkupru. Madankollu, l-għajnuna mill-FSUE hija limitata għal għadd ta' miżuri ta' emerġenza u 
ta' rkupru essenzjali, inkluż ir-restawr tal-infrastruttura, akkomodazzjoni temporanja, il-
finanzjament tas-servizzi ta' salvataġġ, l-iżgurar ta' infrastruttura preventiva, il-protezzjoni tal-
wirt kulturali, u t-tindif ta' żoni milquta minn diżastri. Il-Fond ta' Solidarjetà tal-UE ma jistax 
jikkumpensa t-telf privat. Ir-responsabbiltà għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-
kontribuzzjoni tal-FSUE, inkluża l-allokazzjoni ġeografika u s-selezzjoni ta' operazzjonijiet 
individwali, hija r-responsabilità unika tal-awtoritajiet Portugiżi. 

Fil-każ tan-nirien tal-2017, l-awtoritajiet Portugiżi ddeċidew li jallokaw il-kontribuzzjoni tal-
FSUE għar-restawr tal-infrastruttura tat-trasport (bħal toroq), tal-ilma, tal-ilma mormi u tal-
infrastrutturi muniċipali, l-ispejjeż tas-servizzi ta' salvataġġ, is-sostituzzjoni ta' tagħmir tal-
ġlieda kontra n-nirien, ta' sorveljanza, ta' monitoraġġ u ta' komunikazzjoni li kienet saritlu 
ħsara, u t-tindif tal-foresti u tal-korsi tal-ilma. Dawn l-operazzjonijiet jgħinu fit-titjib tal-
kundizzjonijiet tal-għajxien tal-popolazzjoni ġenerali fiż-żoni milquta min-nirien.

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, l-awtoritajiet Portugiżi qed jużaw 
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il-kontribuzzjonijiet mill-Fondi Ewropej b'rispett sħiħ lejn ir-regoli tal-UE. Miżuri oħra ta' 
rkupru li l-awtoritajiet Portugiżi jwettqu mingħajr kontribuzzjoni finanzjarja mill-UE ma 
jaqgħux taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni.

Madankollu, peress li t-talba l-ġdida tal-petizzjonant rigward din il-petizzjoni ma tipprovdi l-
ebda informazzjoni addizzjonali, it-tweġiba preċedenti tal-Kummissjoni għadha valida u 
aġġornata. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni ttenni t-tweġiba tagħha għall-ilment imsemmi hawn fuq, abbażi tal-
informazzjoni għad-dispożizzjoni tagħha.


