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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1132/2009, внесена от H.M., с португалско гражданство, от името 
на Асоциацията на португалските туристически фирми (AETP), относно 
липсата на прозрачност във връзка с кандидатстването за средства в рамките 
на оперативните програми на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят протестира срещу начина, по който португалските органи управляват 
средствата, отпуснати по няколко оперативни програми в Португалия чрез 
Националната стратегическа референтна рамка (QREN). Вносителят твърди, че в 
описания в петицията случай на отказ за предоставяне на субсидия е имало злоупотреба 
с власт и облагодетелстване на близки, и тъй като според него завеждането на съдебно 
дело няма да доведе до разрешаване на проблема, той призовава Европейския 
парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Вносителят изпрати електронно писмо до председателя на ЕК Жозе Мануел Барозу по 
същия въпрос на 24 септември 2009 г. В отговора се предлага, първо, да се прибегне до 
административните или съдебни процедури, които се предвиждат съгласно 
националното законодателство, и, второ, да се подаде официална жалба в случай че е 
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налице нарушение на законодателството на Съюза.

Вследствие вносителят подаде официална жалба. В отговор, изпратен на 16 декември 
2009 г., службите на Комисията посочиха, че положителното или отрицателното 
решение за отпускане на структурна помощ на предложения за проекти не е въпрос, 
свързан с публичните тръжни процедури.

На 30 ноември 2009 г., вносителят изпрати електронно писмо до Павел Самецки, член 
на Комисията. В отговора се дава разяснение на механизма на споделено управление по 
структурните фондове и разпределянето на задачите между държавите-членки и 
Комисията: оперативните програми, които влизат в обхвата на Националната 
стратегическа референтна рамка (QREN) за Португалия, се изпълняват в партньорство 
между Комисията и органите на държавата членка. Задачите, които са отговорност на 
държавите членки, включват подбор и наблюдение на изпълнението на отделните 
проекти.

Съгласно информацията, с която разполагат службите на Комисията, предложението за 
проект на вносителя е оценено съгласно определените от португалските органи 
критерии. На 13 август 2009 г. в съответствие с предвидената в член 100 от „Código do 
Procedimento Administrativo“ процедура, дирекция „Инвестиции“ на Turismo de Portugal 
е издала окончателен отказ във връзка с предложението за проект след два 
предварителни отрицателни отговора (11 март 2009 г. и 28 април 2009 г.).

Следва да се подчертае, че съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 (ОВ L 210, 
31.7.2006 г.) съфинансирането по структурните фондове се предоставя, като се спазва 
подход на допълняемост и партньорство между Комисията и държавите членки, като се 
вземат предвид съответните им правомощия. В този контекст и въз основа на принципа 
на субсидиарност, държавите членки носят отговорността за изпълнението на 
съфинансирани действия на най-подходящото териториално равнище и в съответствие 
с институционалната система, специфична за всяка държава членка (член 12 от 
Регламент (ЕО) № 1083/2006).

Това по-конкретно означава, че Европейската комисия не може да се намесва в избора 
на проекти, тъй като това задължение е в сферата на компетентност на управителните 
органи, при условие че изборът им отговаря на принципите, заложени в програмните 
документи, приети след консултация с Комисията, и е съобразен с действащото 
законодателство.

В по-голямата си част правилата за допустимост на разходите се определят на 
национално равнище, което означава, че държавите членки могат сами да решават дали 
да включват или изключват определени операции или определени категории 
бенефициенти по различните приоритетни оси в дадена програма, като спазват общите 
правни принципи като равно третиране, липса на дискриминация и прозрачност и 
избягват конфликта на интереси.

На 18 декември 2009 г. от вносителя беше получена допълнителна информация, която в 
момента се анализира. В този контекст Комисията извърши оценка на това дали 
отхвърлянето на предложението за проект, подадено от вносителя, се основава на 
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обективни критерии за подбор, които не просто де факто изключват неговото 
предложение, тъй като (според допълнителната информация, предоставена от 
вносителя), подобни предложения, подадени от Turismo de Portugal, са били одобрени.

Случаят се разглежда съгласно разпоредбите, които уреждат реда на разглеждане на 
жалби. Тъй като Португалия е една от държавите членки, които участват в системата 
„Пилот ЕС“, с португалските органи е установен контакт чрез системата „Пилот ЕС“, за 
да изразят становище по конкретните въпроси, свързани с процеса на подбор на 
проекти. По принцип, съгласно системата „Пилот ЕС“, португалските органи следва да 
изпратят на Комисията проект на отговор, който да бъде изпратен на тъжителя. След 
това Комисията следва да коментира този проект на отговор. При все това Португалия 
предпочита на тъжителя да бъде изпратен отговор директно от Комисията. Така или 
иначе, португалските органи все още не са отговорили.

Комисията ще информира Европейския парламент за окончателната си позиция.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 16 декември 2011 г.

На 22 април 2010 г. Комисията изпрати на Европейския парламент първата си реакция 
относно тази петиция.

След заседанието на комисията по петиции на 25 януари 2011 г., Комисията получи 
официалната реакция от португалските органи на своето запитване от 2010 г. 
Обемистият материал, получен от различни португалски органи, трябваше да бъде 
преведен и анализиран.
На 8 август 2011 г. до португалските органи беше изпратена втора информационна 
бележка, а до тъжителя/ вносителя беше изпратен подробен отговор. Така случаят с 
тази жалба е приключен от гледна точка на Комисията. При все това, елемент от 
жалбата може да засяга въпроса за държавната помощ и ще бъде разгледан отделно.

По-долу е изложено резюме на различни аспекти от настоящата петиция/ жалба.

a) ЗАЯВЛЕНИЕ № 4449 НА „AETP”

Настоящата жалба е подадена от „Associação de Empresas Turísticas Portuguesas“ 
(AETP) във връзка с отказа на португалските органи да разгледат положително 
две предложения за проект за финансова помощ по програмата „Factores de 
Competitividade“ (POFC), финансирана от Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) в рамките на програмния период 2007-2013 г. на политиката на 
сближаване.

Заявлението на AETP е било отхвърлено от Turismo de Portugal (TP), 
техническия орган, който оценява този вид заявления по програмата „POFC“, 
поради несъответствие с регулаторната рамка, зададена от португалските органи 
за тази схема за помощ. Комисията отбелязва, че в окончателното писмо за 
отказ, изпратено на AETP, действително са изложени фактическите основания, 
но не е посочено ясно правното основание за отказа. Въпреки че е възможно да 
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има място и за друго тълкувание от страна на Комисията и националните органи 
във връзка с въпроса за предложението за проект, а именно дали той е 
„съвместен“ проект или не, Комисията може да приеме отказ на базата на 
непълна информация относно възлагането на неделими разходи на AETP и 
разпределението на общите разходи да бъде поето от всички участващи МСП. И 
двете причини изглеждат достатъчни за отхвърляне на заявлението, тъй като 
заявлението на AETP не отговаря на условията на поканата за представяне на 
предложения.

При все това, тъй като тези факти са свързани с определена покана за 
представяне на предложения от минал период и тъжителят се е обърнал към 
Комисията след изтичане на сроковете, Комисията не може да изиска от 
португалските органи да отворят повторно процедурата, за да оценят 
ревизираното заявление, което ще бъде подадено от AETP. Тъй като 
междувременно AETP е завела съдебно дело в Португалия, то именно 
португалските съдилища следва да вземат решение по евентуални искове за 
обезщетение, внесени от AETP, ако бъде решено, че заявленията са били 
отхвърлени противозаконно.

б) ЗАЯВЛЕНИЕ № 4470 НА „AETP”

В този случай заявлението на AETP е било отхвърлено от „Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal“ (AICEP), техническия орган, който 
оценява този вид заявления по програмата “POFC”, поради несъответствие с 
регулаторната рамка, зададена от португалските органи за тази схема за помощ. 
Както и в другия случай, Комисията може да приеме някои аспекти на отказа 
(относно сумата на допустимите разходи), докато друг аспект на отказа (относно 
предполагаемата липса на международни промоционални дейности, които да се 
извършват на чужди пазари) все още не е задоволително обяснен от 
португалските органи.

При все това, както е обяснено по-горе относно заявление № 4449, Комисията не 
може допълнително да разглежда този въпрос, тъй като дори на кандидата да е 
било съобщено грешно правно основание за отказа, заявлението на AETP не 
следва да получи втора възможност, тъй като сроковете по схемите са изтекли. 
Португалските съдилища следва да вземат решение относно евентуални искове 
за обезщетение, внесени от AETP, ако бъде решено, че заявленията са 
отхвърлени противозаконно.

в) РОЛЯТА НА TURISMO DE PORTUGAL

Един допълнителен аспект се отнася до въпроса защо не е бил потърсен контакт 
с кандидата по време на предварителната процедура по оценяване. В това 
отношение Комисията отбелязва възможно противоречие в отговора на 
португалските органи. От една страна, AICEP подчертава необходимостта от 
неформални контакти с ТР за осигуряване на подходяща експертиза. От друга 
страна, AICEP заявява, че не е имало необходимост от допълнителни разяснения 
от кандидата, тъй като редица пропуски са довели до незабавното изключване на 
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заявление № 4449, защото не е отговаряло на редица условия за допускане.

ТР е един от няколкото „технически органа“ и оценява определени категории 
заявления. ТР също така е бенефициент по други части на същата POFC, за 
която AETP не е могла да подаде заявление. Вносителят на петицията/тъжителят 
твърди, че ТР не следва да оценява заявления, за да се избегне конфликт на 
интереси.

Относно разделението на функциите на ТР в ролята й на технически орган по 
някои мерки и на бенефициент по други мерки, Комисията приема за 
задоволителни разясненията, дадени от управляващия орган на програмата 
„POFC“. Дейностите, за които ТР би могла да бъде бенефициент по „POFC“, 
като например „Sistema de Apoio a Acções Colectivas“ (SIAC), са от различно 
естество спрямо дейностите, за които ТР се явява оценяващ орган (например 
„Квалификация и интернационализация на МСП за СИ“). Дейности или проекти, 
финансирани от SIAC, водят до генерирането на обществени блага, които 
задоволяват общи интереси, докато дейностите или проектите, финансирани по 
„Квалификация и интернационализация на МСП за СИ“, задоволяват частни 
интереси на участващите МСП. Въпреки това границата не може да бъде така 
отчетлива, както твърдят португалските органи, тъй като има място за 
припокриване.

Относно въпроса кой оценява туристически проекти, Комисията приема за 
задоволително разяснението, дадено от управляващия орган. Тя отбелязва, че 
AICEP не оценява всички проекти, свързани с интернационализация, а само 
тези, при които мажоритарният дял на инвестицията (повече от 50 %) е свързан с 
интернационализация. Следователно проекти, свързани с интернационализация 
на туристическия сектор, при които по-малко от 50 % от инвестицията реално се 
заделя за това перо, се оценяват от ТР.

Въпреки това Комисията отбелязва, че в система като португалската, при която 
условията и правилата на схеми като „Иновации за СИ“ или „СИ МСП“ са много 
подробно разработени, консултации с кандидатите не се предвиждат изрично. 
Жалбата показва, че техниката на много подробно разработените правила може 
да породи съмнения относно честността на процедурата, когато се установяват 
неформални или формални контакти, които не са изрично регулирани от тези 
правила. Фактът, че правилата са толкова подробни, би могъл да накара 
кандидатите да мислят, че няма други правила извън писмено изложените и 
следователно такива неформални или формални контакти, дори и да отговарят 
на общите принципи за добро администриране, не са разрешени нито изрично, 
нито по подразбиране. Ето защо Комисията ще предложи на португалските 
органи, когато правят изменения на тези схеми или разработват нови схеми в 
бъдеще, такива консултации, в качеството им на добри практики за управление, 
да бъдат изрично упоменати.

г) ДОПУСТИМОСТ НА AETP ПО КАТЕГОРИЯТА „КОЛЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ“

Както беше изложено по-горе в подточки а) и б), Комисията не може да изиска 
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от португалските органи на оценят повторно двете заявления по приключените 
схеми. Въпреки това, за да подкрепи предприемаческите инициативи на AETP 
по конструктивен начин, Комисията изрично е поискала от португалските 
органи да изложат дали и как AETP би могла да подаде заявления в категорията 
„Колективни действия“ („Acções Colectivas“). Относно въпроса дали AETP би 
могла да бъде бенефициент по категорията „Колективни действия“, ако проектът 
следва да бъде изпълнен в общ интерес, Комисията намира за задоволителен 
отговора, даден от управляващия орган и от ТР и отбелязва, че AETP би могла 
да бъде одобрена за схемата „SIAC“. Според отговора на ТР, това би могло да 
стане дори отделно, т.е. без да е необходимо прякото участие на фирми, при 
условие, че ТР отговаря на другите критерии за допустимост, зададени по тази 
схема.

Относно евентуалното участие на AETP с нейните експертни знания и 
инициатива в Стълбата за конкурентоспособност и технология в туризма 2015 г. 
(„Pólo de Competitividade e Tecnologia Turismo 2015“), Комисията отбелязва, че 
това би зависило от придържането на AETP към одобрената стратегия. Въпреки 
това, както изтъква ТР, „Polo Turismo 2015“, като всяка друга стратегия за 
колективна ефективност, не управлява структурните фондове. Следователно за 
всички проекти, които покрива или може да покрива, е необходимо да се 
кандидатства за инструмента за финансова помощ, който, в зависимост от 
естеството на проекта и неговия промоутър, е най-подходящ.

д) ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ТР, И ВЪПРОСИ, 
СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ

В хода на петицията/ жалбата AETP представя и друг аспект: ТР би могла да 
получава публично финансиране (главно от държавния бюджет, но евентуално и 
от структурните фондове) за извършване на услуги, които са сравними с 
услугите, които могат да бъдат разработени от AETP.

Комисията пита дали Decreto-Lei № 191/2009, на основание на държавната 
политика в туризма като стратегически сектор за националната икономика, би 
променил възможността действащите лица в туристическия сектор да участват в 
„POFC“. Комисията посочва, че отговорът следва специално да засегне 
задължението да се плаща за възможността фирмите да бъдат включени в 
промоционалните кампании, организирани от ТР (член 19, параграф б). Освен 
това тя иска обяснение от португалските органи дали такава промяна би била 
отразена чрез промяна в програмата „POFC“ или в информацията, предоставяна 
на потенциалните бенефициенти.

За съжаление, отговорът, даден от управляващия орган, не е задоволителен. По-
специално, управляващият орган не е реагирал по въпроса за евентуално 
задължение за плащане при включване в промоционалните кампании, 
организирани от ТР (член 19, параграф б) и дали такава промяна би била 
отразена чрез промяна в „POFC“ или в информацията, предоставяна на 
потенциални бенефициенти.
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По тази причина Комисията изказва позиция с резерви относно въпроса за 
възможната държавна помощ и ще разгледа допълнително този аспект.

Заключение

Двете заявления по програми, съфинансирани от структурните фондове (подточки а) и 
б), са били отхвърлени и вече не могат да бъдат повторно оценени. Португалските 
съдилища са тези, които следва да решат дали отказите са били противозаконни и да 
направят съответните заключения.

По тази причина на своите редовни заседания с програмните органи Комисията ще 
вземе отношение по въпроси, които са свързани с усъвършенстването на националните 
разпоредби и процедури за в бъдеще с оглед подобряването на информацията, 
предоставяна на кандидатите по проекти, както и гарантирането, че в писмата за отказ 
ще се посочват изчерпателно и точно правните изисквания, които не са изпълнени от 
кандидатите по проектите (подточки а) до в). Освен това Комисията е проучила 
възможностите AETP да кандидатства в бъдеще, по-специално по схеми от категорията 
„Колективни действия“, и съответно е информирала AETP за това (подточка г).

Въпросът за държавната помощ, повдигнат в подточка д), ще бъде проучен 
допълнително. Комисията своевременно ще информира Европейския парламент за 
окончателната си позиция относно този аспект.

5. (II) Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

След заседанието на комисията по петиции през май 2012 г. Комисията, с писмо от 20 
декември 2012 г., информира вносителя на петицията за своите предварителни 
констатации. В това писмо службите на Комисията обясниха защо уебсайтът Descubra 
Portugal не включва държавна помощ. Писмото също така информира вносителя на 
петицията за поетия от Португалия ангажимент туристическите органи на страната да 
не извършват — или финансират — каквато и да е търговска дейност, която не се 
извършва преди всичко с оглед да се изпълнява тяхната обществена цел за 
предоставяне на информация на туристите и рекламиране на държавата, региона или 
областта.

Тогава вносителят на петицията насочи вниманието на службите на Комисията към нов 
проектозакон, който понастоящем е Закон 33/2013 от 16 май 2013 г., тъй като член 31 
от същия закон се отнася до приходи от търговски дейности. Комисията поиска от 
португалските органи да й предоставят информация относно вида приходи, за които се 
отнася този член. Вносителят на петицията беше информиран за това искане чрез 
отговор за изчакване от 19 ноември 2013 г.

С писмо от 27 януари 2014 г. вносителят на петицията беше информиран за отговора, 
получен от Португалия. В този отговор се посочва, че приходите от продажби на стоки 
и услуги, посочени в член 31 от гореспоменатия закон, се отнасят до дейността по 
предоставяне на информация, като например продажбата на пътеводители, брошури 
или карти, което е част от обществената цел на органите в областта на туризма. 
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Вносителят на петицията беше информиран също така, че Комисията следователно ще 
приключи досието по жалбата.

Заключение

На основните аспекти на първоначалната жалба относно избора на проектите, които са 
допустими за съфинансиране от структурните фондове в рамките на оперативните 
програми, беше отговорено с писмото на Комисията от 8 август 2011 г. Нерешеният 
въпрос се отнасяше до правомощията на националната туристическа асоциация Turismo 
de Portugal. През 2013 г. вносителят на петицията също така повдигна въпроса за 
правомощията на регионалните туристически асоциации в новия Закон 33/2013. 
Португалия изясни, че тези правомощия са ограничени до предоставянето на 
информация на туристите и рекламирането на Португалия и нейните региони и 
области. Тези дейности не предизвикват опасения във връзка с предоставяне на 
държавна помощ. Вносителят на петицията беше информиран за тези констатации с 
писма от 20 декември 2012 г. и 27 януари 2014 г. Досието по жалбата при Комисията 
следователно беше приключено. 


