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Subiect: Petiția nr. 0067/2019, adresată de Nuno Pereira, de cetățenie portugheză, 
privind asistența financiară pentru persoanele afectate de incendiile din 2017 
din Portugalia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul prezintă situația disperată în care se află numeroase persoane afectate de 
incendiile forestiere din 2017 din Portugalia, care nu au reușit să obțină asistență financiară 
din partea autorităților portugheze, în ciuda existenței unei finanțări naționale și europene 
substanțiale. Petiționarul afirmă că mii de oameni, atât portughezi, cât și cetățeni europeni cu 
reședința în Portugalia, sunt încă fără adăpost și au nevoie de asistență medicală, iar mulți 
dintre aceștia și-au pierdut complet mijloacele de subzistență. Cu toate acestea, petiționarul 
susține că aceștia nu au primit ajutorul financiar la care au dreptul din cauza legislației 
restrictive și prost concepute, precum și din cauza comunicării neadecvate a drepturilor lor de 
către autoritățile portugheze competente.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 aprilie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] [fostul articol 216 alineatul (6)].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iulie 2019

Petiționarul a depus anterior o plângere înregistrată cu numărul CHAP(2019)157, la care 
Comisia a răspuns la data de 10 aprilie 2019 [Ares(2019)1663947].

Întrucât noua cerere a petiționarului formulată în prezenta petiție nu conține informații noi, 
răspunsul anterior al Comisiei [Ares(2019)1663947] rămâne valabil și actual. 
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Concluzie

Pe baza informațiilor de care dispune, Comisia oferă același răspuns ca și în cazul petiției 
menționate mai sus [Ares(2019)1663947].

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 11 noiembrie 2019

Petiționarul a depus anterior o plângere înregistrată cu numărul CHAP(2019)157, la care 
Comisia a răspuns în detaliu la data de 10 aprilie 2019 [Ares(2019)1663947].

Schemele de ajutoare naționale la care petiționarul face referire sunt finanțate, în principal, 
din bugetul național al Portugaliei, și nu din fonduri europene. Doar Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pot 
face parte din aceste scheme de ajutoare. Fondurile europene, prin intermediul programului 
operațional al regiunii Centro, au finanțat asistența oferită întreprinderilor mici și mijlocii 
afectate de aceste incendii. 

Programul de dezvoltare rurală a Portugaliei continentale conține măsuri în vederea prevenirii 
și a restaurării potențialului de producție agricolă afectat de dezastrele naturale. De asemenea, 
există o măsură suplimentară destinată zonelor forestiere care vizează restaurarea 
potențialului acestora afectat de incendiile de păduri și de alte dezastre naturale. Resursele 
totale de peste 114 milioane de euro prevăzute prin FEADR au ca obiective: prevenirea 
dezastrelor naturale; restaurarea potențialului de producție agricolă și forestieră; protejarea 
pădurilor împotriva agenților biotici și abiotici; „fondul comun pentru dezastre naturale”. 

Mai mult decât atât, Comisia a acordat Portugaliei un sprijin financiar de peste 50,6 milioane 
de euro din FSUE pentru a contribui la acoperirea costurilor legate de operațiunile de urgență 
și de redresare. Asistența oferită prin FSUE este limitată, totuși, la o serie de măsuri esențiale 
de urgență și de redresare, cum ar fi: refacerea infrastructurii; cazarea temporară; finanțarea 
serviciilor de salvare; asigurarea infrastructurilor de prevenție; protejarea patrimoniului 
cultural; curățarea zonelor afectate de dezastre. FSUE nu poate compensa pierderile private. 
Autorităților portugheze le revine întru totul responsabilitatea implementării și a monitorizării 
contribuției FSUE, inclusiv repartizarea geografică a acesteia și selecția fiecărei acțiuni în 
parte. 

În cazul incendiilor din 2017, autoritățile portugheze au hotărât să aloce fondurile din FSUE 
pentru: refacerea infrastructurii de transport (spre exemplu, drumurile); refacerea 
infrastructurii de alimentare cu apă și a infrastructurii de epurare a apelor uzate; refacerea 
infrastructurii municipale; finanțarea costurilor aferente serviciilor de salvare; înlocuirea 
echipamentelor de luptă împotriva incendiilor, de supraveghere, de monitorizare și de 
comunicare afectate de incendii; curățarea pădurilor și a cursurilor de apă. Aceste operațiuni 
contribuie la ameliorarea condițiilor de viață ale populației din zonele afectate de incendii.

Având în vedere informațiile de care dispune Comisia, autoritățile portugheze folosesc aceste 
contribuții din fonduri europene în conformitate cu regulile UE. Alte măsuri de recuperare pe 
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care autoritățile portugheze le adoptă și care nu presupun vreo contribuție financiară din 
partea UE nu intră în sfera de responsabilități ale Comisiei.

Cu toate acestea, întrucât noua cerere a petiționarului formulată în prezenta petiție nu conține 
informații noi, răspunsul anterior al Comisiei rămâne valabil și actual. 

Concluzie

Pe baza informațiilor de care dispune, Comisia oferă același răspuns ca și în cazul petiției 
menționate mai sus.


