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Komisja Petycji

11.11.2019

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0067/2019, którą złożył Nuno Pereira (Portugalia), w sprawie 
wsparcia finansowego dla osób dotkniętych pożarami w Portugalii w 2017 r.

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przedstawia rozpaczliwą sytuację wielu osób dotkniętych pożarami lasów 
w Portugalii w 2017 r., którzy nie zdołali otrzymać wsparcia finansowego od organów 
portugalskich pomimo dostępności znacznych funduszy krajowych i unijnych. Twierdzi, że 
tysiące osób, zarówno obywateli Portugalii, jak i obywateli Unii mieszkających w Portugalii, 
jest wciąż bezdomnych, potrzebują opieki medycznej i wiele z nich straciło całe swoje źródła 
utrzymania. Składający petycję twierdzi, że mimo to nie mogli zwrócić się o pomoc 
finansową, do której mają prawo, ze względu na rygorystyczne i źle opracowane przepisy, a 
także niewłaściwe komunikowanie im ich praw przez właściwe organy portugalskie.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 24 kwietnia 2019 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji zgodnie z art. 227 ust. 6 Regulaminu (wcześniejszy art. 216 ust. 6 
Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 lipca 2019 r.

Składający petycję wniósł już wcześniej skargę o sygnaturze CHAP(2019)157, na którą 
Komisja udzieliła odpowiedzi o sygnaturze Ares(2019)1663947 wysłanej 10 kwietnia 2019 r.

Odpowiedź ta wciąż pozostaje ważna i aktualna, gdyż wniosek, z jakim występuje składający 
petycję w niniejszej petycji nie opiera się na żadnych nowych informacjach. 

Podsumowanie
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Komisja potwierdza swoją odpowiedź na wyżej wymienioną skargę o sygnaturze 
Ares(2019)1663947 sformułowaną na podstawie informacji będących w jej posiadaniu.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 11 listopada 2019 r.

Składający petycję wniósł już wcześniej skargę o sygnaturze CHAP(2019)157, na którą 
Komisja udzieliła odpowiedzi o sygnaturze Ares(2019)1663947 wysłanej 10 kwietnia 2019 r.

Krajowe programy pomocy, o których wspomina składający petycję, są finansowane głównie 
z portugalskiego budżetu krajowego, a nie z funduszy europejskich. W ramach tych 
programów pomocy mogą interweniować jedynie Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). 
Fundusze europejskie – za pośrednictwem programu operacyjnego regionu Centro – 
sfinansowały pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych pożarami. 

W programie rozwoju obszarów wiejskich dla Portugalii kontynentalnej przewidziano środki 
na zapobieganie katastrofom naturalnym oraz przywracanie potencjału produkcji rolnej 
naruszonego w ich wyniku. Dodatkowy środek na rzecz obszarów leśnych służy 
przywracaniu potencjału leśnego, który ucierpiał wskutek pożarów lasów czy innych katastrof 
naturalnych. Specjalne środki z EFRROW w wysokości ponad 114 mln EUR mają na celu 
zapobieganie katastrofom naturalnym i klęskom żywiołowym, przywracanie potencjału 
produkcji rolnej i leśnej, ochronę lasów przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi oraz 
utworzenie funduszu ubezpieczeń wzajemnych od klęsk żywiołowych. 

Ponadto Komisja przyznała Portugalii pomoc w wysokości 50,6 mln EUR z FSUE 
przeznaczoną na pokrycie kosztów działań nadzwyczajnych i działań na rzecz odbudowy. 
Pomoc z FSUE ogranicza się jednak do pewnych podstawowych środków nadzwyczajnych i 
środków na rzecz odbudowy, takich jak przywrócenie infrastruktury, tymczasowe 
zakwaterowanie, finansowanie służb ratowniczych, zapewnienie infrastruktury prewencyjnej, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i uprzątnięcie terenów dotkniętych katastrofą. FSUE nie 
może finansować odszkodowań z tytułu prywatnych strat. Za wykorzystywanie i 
monitorowanie wkładu z FSUE, w tym jego rozkład geograficzny oraz wybór poszczególnych 
operacji, odpowiadają wyłącznie władze portugalskie. 

W przypadku pożarów z 2017 r. władze portugalskie postanowiły przeznaczyć wkład z FSUE 
na odbudowę infrastruktury transportowej (takiej jak drogi), odbudowę infrastruktury wodno-
ściekowej, odbudowę infrastruktury miejskiej, pokrycie kosztów służb ratowniczych, 
wymianę uszkodzonego sprzętu przeciwpożarowego, nadzorującego, monitorującego i 
komunikacyjnego oraz uprzątnięcie lasów i oczyszczenie cieków wodnych. Działania te 
przyczyniają się do poprawy warunków życia ogółu ludności zamieszkującej obszary 
dotknięte pożarami.

Z informacji, którymi dysponuje Komisja, wynika, że władze portugalskie wykorzystują 
wkłady z funduszy europejskich, w pełni przestrzegając przepisów unijnych. Inne działania na 
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rzecz odbudowy, które władze portugalskie prowadzą bez wkładu finansowego UE, nie 
wchodzą w zakres kompetencji Komisji.

W każdym razie wcześniejsza odpowiedź Komisji wciąż pozostaje ważna i aktualna, gdyż 
wniosek, z jakim występuje składający petycję w niniejszej petycji, nie zawiera żadnych 
nowych informacji. 

Podsumowanie

W oparciu o informacje, jakimi dysponuje, Komisja potwierdza swoją odpowiedź na wyżej 
wymienioną skargę.


