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Θέμα: Αναφορά 1132/2009, του H.M., πορτογαλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
πορτογαλικής ένωσης τουριστικών επιχειρήσεων «AETP», σχετικά με 
έλλειψη διαφάνειας στο πλαίσιο αιτήσεων ενίσχυσης από τα επιχειρησιακά 
προγράμματα της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τον τρόπο διαχείρισης εκ μέρους των αρμόδιων πορτογαλικών 
αρχών των πόρων που διατίθενται σε διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα στην Πορτογαλία 
μέσω του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ). Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι 
στην υπόθεση που θίγει στην αναφορά σχετικά με απόρριψη αίτησης για ενίσχυση υπάρχει 
ζήτημα κατάχρησης εξουσίας και νεποτισμού και, καθώς θεωρεί ότι η χρήση ένδικων μέσων 
δεν θα έλυνε το πρόβλημα, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Ο αναφέρων απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πρόεδρο Barroso για το 
ίδιο ζήτημα στις 24 Σεπτεμβρίου 2009. Στην απάντηση που του δόθηκε, προτεινόταν, 
πρώτον, να προσφύγει στις διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες τις οποίες προβλέπει η 
εθνική νομοθεσία και, δεύτερον, να υποβάλει επίσημη καταγγελία σε περίπτωση παράβασης 
της νομοθεσίας της Ένωσης.
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Ακολούθως, ο αναφέρων προέβη στην υποβολή επίσημης καταγγελίας. Σε απάντηση την 
οποία απέστειλαν στις 16 Δεκεμβρίου 2009, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διευκρίνισαν ότι η 
έγκριση ή απόρριψη μιας αίτησης χορήγησης διαρθρωτικής ενίσχυσης για ένα έργο δεν είναι 
ζήτημα που υπόκειται σε δημόσιο διαγωνισμό.

Ο αναφέρων απέστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Επίτροπο Samecki στις 30 
Νοεμβρίου 2009. Στη σχετική απάντηση διευκρινιζόταν ο μηχανισμός κοινής διαχείρισης στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και ο επιμερισμός των καθηκόντων μεταξύ των κρατών 
μελών και της Επιτροπής. Τα επιχειρησιακά προγράμματα που καλύπτονται από το Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Πορτογαλία υλοποιούνται στο πλαίσιο 
εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών του κράτους μέλους. Τα καθήκοντα 
του κράτους μέλους περιλαμβάνουν την επιλογή και παρακολούθηση των επιμέρους έργων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες της Επιτροπής, η 
αίτηση έργου του αναφέροντος αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν ορίσει οι 
πορτογαλικές αρχές. Στις 13 Αυγούστου 2009 η Διεύθυνση Επενδύσεων της «Turismo de 
Portugal» εξέδωσε, βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 100 του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας («Código do Procedimento Administrativo»), οριστική απορριπτική 
απόφαση για την αίτηση έργου μετά από δύο προκαταρκτικές αρνητικές απαντήσεις (11 
Μαρτίου 2009 και 28 Απριλίου 2009).

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, δυνάμει του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
(ΕΕ L 210, 31.07.2006), η ενίσχυση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων παρέχεται βάσει μιας 
προσέγγισης συμπληρωματικότητας και εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Σε αυτό 
το πλαίσιο, και βάσει της αρχής της επικουρικότητας, η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων είναι ευθύνη των κρατών μελών, στο ενδεικνυόμενο επίπεδο επικράτειας και σύμφωνα 
με το θεσμικό σύστημα κάθε κράτους μέλους (άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006).

Τούτο σημαίνει, ειδικότερα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δύναται να παρεμβαίνει στην 
επιλογή των έργων, καθόσον η διαδικασία αυτή υπάγεται στο πεδίο αρμοδιότητας των αρχών 
διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιλογές τους εναρμονίζονται με τις αρχές που 
ορίζονται στα έγγραφα προγραμματισμού, τα οποία εγκρίνονται μετά από διαβούλευση με 
την Επιτροπή, και ότι συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι κανόνες που διέπουν την επιλεξιμότητα των δαπανών ορίζονται ως επί το πλείστον σε 
εθνικό επίπεδο, γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να περιλαμβάνουν ή 
να αποκλείουν ορισμένα είδη δραστηριοτήτων ή ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων στο 
πλαίσιο των διαφορετικών αξόνων προτεραιότητας σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, 
τηρώντας παράλληλα γενικές νομικές αρχές, όπως η ίση μεταχείριση, η απαγόρευση των 
διακρίσεων και η διαφάνεια, και αποφεύγοντας τις συγκρούσεις συμφερόντων.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2009, ελήφθησαν περαιτέρω πληροφορίες από τον αναφέροντα, οι οποίες 
υποβάλλονται επί του παρόντος σε ανάλυση. Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή διερεύνησε το 
κατά πόσον η απόρριψη της αίτησης του αναφέροντος στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια 
επιλογής, τα οποία δεν αποκλείουν απλώς εκ των πραγμάτων την αίτησή του, δεδομένου ότι 
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(σύμφωνα με τις συμπληρωματικές πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων) έχουν 
εγκριθεί παρόμοιες αιτήσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν από την «Turismo de Portugal».

Η διερεύνηση της υπόθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη 
διεκπεραίωση των καταγγελιών. Καθόσον η Πορτογαλία είναι ένα από τα κράτη μέλη που 
μετέχουν στο σύστημα EU Pilot, η επικοινωνία με τις πορτογαλικές αρχές, προκειμένου 
αυτές να λάβουν θέση σε ειδικά ερωτήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής 
έργων, πραγματοποιείται μέσω του συστήματος EU Pilot. Βάσει του συστήματος EU Pilot, οι 
πορτογαλικές αρχές θα πρέπει κανονικά να στείλουν στην Επιτροπή σχέδιο απάντησης προς 
τον καταγγέλλοντα. Η Επιτροπή θα πρέπει στη συνέχεια να σχολιάσει το σχέδιο απάντησης. 
Ωστόσο, η Πορτογαλία προτιμά την αποστολή απάντησης από την Επιτροπή απευθείας στον 
καταγγέλλοντα. Εν πάση περιπτώσει, στην προκειμένη περίπτωση η αντίδραση των 
πορτογαλικών αρχών εκκρεμεί.

Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει ξανά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να ανακοινώσει την 
οριστική της θέση.

4. (ΑΝΑΘ.) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011.

Στις 22 Απριλίου 2010, η Επιτροπή διαβίβασε μια πρώτη αντίδραση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την παρούσα αναφορά.

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 25ης Ιανουαρίου 2011, η Επιτροπή έλαβε 
από τις πορτογαλικές αρχές την επίσημη αντίδραση στο αίτημα που είχε αποστείλει το 2010. 
Ο τεράστιος όγκος υλικού που ελήφθη από διάφορες πορτογαλικές αρχές έπρεπε να 
μεταφραστεί και στη συνέχεια να αναλυθεί.
Στις 8 Αυγούστου 2011, εστάλη δεύτερο ενημερωτικό σημείωμα στις πορτογαλικές αρχές και 
λεπτομερής απάντηση στον καταγγέλλοντα/αναφέροντα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
διεκπεραιώθηκε η καταγγελία από την πλευρά της Επιτροπής. Ωστόσο, ένα στοιχείο της 
καταγγελίας ενδέχεται να αφορά ζήτημα κρατικής ενίσχυσης και θα παρακολουθείται 
ξεχωριστά.

Ακολουθεί περίληψη των διαφόρων πτυχών της παρούσας αναφοράς/καταγγελίας.

α) ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ AETP ΑΡΙΘ. 4449

Η παρούσα καταγγελία υποβλήθηκε από την πορτογαλική ένωση τουριστικών 
επιχειρήσεων (Associação de Empresas Turísticas Portuguesas, AETP) σχετικά με την 
απόρριψη εκ μέρους των πορτογαλικών αρχών δύο αιτήσεων έργου για χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με το πρόγραμμα «Factores de Competitividade» 
(POFC), που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2007-
2013.

Η αίτηση της AETP απορρίφθηκε από την «Turismo de Portugal» (TP), τον τεχνικό 
φορέα αξιολόγησης αυτού του είδους αιτήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα POFC, για 
μη συμμόρφωση προς το ρυθμιστικό πλαίσιο που έθεσαν οι πορτογαλικές αρχές για 
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το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων. Η Επιτροπή σημειώνει ότι στην τελευταία 
απορριπτική επιστολή που εστάλη στην AETP, πράγματι διατυπώθηκαν οι 
αντικειμενικοί λόγοι, αλλά δεν δόθηκε σαφής νομική βάση για την απόρριψη. Παρόλο 
που ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη ορισμένα περιθώρια για διαφορετική ερμηνεία από 
την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές σχετικά με το κατά πόσο η αίτηση έργου αφορά 
«κοινό» έργο ή όχι, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί απόρριψη λόγω ελλιπών 
πληροφοριών σχετικά με την εκχώρηση αδιαίρετων δαπανών στην AETP και τη 
διανομή του συνολικού κόστους που πρόκειται να επωμιστεί κάθε εμπλεκόμενη 
ΜΜΕ. Αμφότερα τα στοιχεία αυτά επαρκούν για την απόρριψη της αίτησης, καθώς η 
αίτηση της AETP δεν πληρούσε τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Ωστόσο, καθώς τα περιστατικά αυτά συνδέονται με συγκεκριμένη πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων που πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν, και της οποίας οι 
προθεσμίες είχαν λήξει όταν ο καταγγέλλων απευθύνθηκε στην Επιτροπή, η Επιτροπή 
δεν μπορεί να απαιτήσει την επανέναρξη της διαδικασίας από τις πορτογαλικές αρχές 
προκειμένου να αξιολογηθεί μια αναθεωρημένη αίτηση που πρόκειται να υποβληθεί 
από την AETP. Καθώς η AETP έχει στο μεταξύ ασκήσει δικαστική προσφυγή στην 
Πορτογαλία, αρμόδια να αποφασίσουν για πιθανές αξιώσεις αποζημίωσης που εγείρει 
η AETP θα είναι τα πορτογαλικά δικαστήρια, σε περίπτωση που κριθεί ότι οι αιτήσεις 
απορρίφθηκαν παρανόμως.

β) ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ AETP ΑΡΙΘ. 4470

Σε αυτή την περίπτωση, η αίτηση της AETP απορρίφθηκε από την «Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal» (AICEP), έναν τεχνικό φορέα 
αξιολόγησης αυτού του είδους αιτήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα POFC, για μη 
συμμόρφωση προς το ρυθμιστικό πλαίσιο που έθεσαν οι πορτογαλικές αρχές για το εν 
λόγω καθεστώς ενισχύσεων. Όπως και στην άλλη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να 
αποδεχθεί ορισμένες πτυχές της απόρριψης (σχετικά με το ποσό των επιλέξιμων 
δαπανών), ενώ μια άλλη πτυχή της απόρριψης (σχετικά με την εικαζόμενη μη 
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων διεθνούς προώθησης σε ξένες αγορές) δεν έχει 
ακόμη αντιμετωπιστεί κατάλληλα από τις πορτογαλικές αρχές.

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω σχετικά με την αίτηση αριθ. 4449, η Επιτροπή 
δεν μπορεί να εξετάσει περαιτέρω το εν λόγω ζήτημα καθώς, ακόμη και εάν 
κοινοποιήθηκε στον αιτούντα λανθασμένη νομική βάση για την απόρριψη, δεν μπορεί 
να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στην αίτηση της AETP γιατί έχουν παρέλθει οι προθεσμίες 
σύμφωνα με τα προγράμματα. Αρμόδια να αποφασίσουν για πιθανές αξιώσεις 
αποζημίωσης που εγείρει η AETP θα είναι τα πορτογαλικά δικαστήρια, σε περίπτωση 
που κριθεί ότι οι αιτήσεις απορρίφθηκαν παρανόμως.

γ) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ TURISMO DE PORTUGAL

Μια πρόσθετη πτυχή αφορά τον λόγο για τον οποίο δεν υπήρξε επικοινωνία με τον 
αιτούντα κατά τη διάρκεια του σταδίου προκαταρκτικής αξιολόγησης. Σχετικά με το 
θέμα αυτό, η Επιτροπή σημειώνει πιθανή αντίφαση στην απάντηση που ελήφθη από 
τις πορτογαλικές αρχές. Από τη μία πλευρά, η AICEP υπογράμμισε την ανάγκη για 
πραγματοποίηση ανεπίσημων επαφών με την TP για την παροχή κατάλληλης 



CM\1022018EL.doc 5/8 PE441.092v03-00

EL

εμπειρογνωμοσύνης. Από την άλλη πλευρά όμως, η AICEP δήλωσε ότι δεν ήταν 
αναγκαία η παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων από τον αιτούντα διότι μια σειρά 
παραλείψεων οδήγησε στον άμεσο αποκλεισμό της αίτησης αριθ. 4449, λόγω μη 
τήρησης μιας σειράς προϋποθέσεων επιλεξιμότητας.

Η TP είναι ένα από τα διάφορα «τεχνικά όργανα» που αξιολογούν ορισμένες 
κατηγορίες αιτήσεων. Η TP είναι επίσης δικαιούχος στο πλαίσιο άλλων τμημάτων του 
ίδιου προγράμματος POFC, για το οποίο η AETP δεν μπόρεσε να υποβάλει αίτηση. Ο 
αναφέρων/καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι η TP δεν πρέπει να αξιολογεί αιτήσεις προς 
αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

Όσον αφορά τον διαχωρισμό καθηκόντων σε σχέση με τον ρόλο της ΤP ως τεχνικού 
οργάνου για ορισμένα μέτρα και ως δικαιούχου για ορισμένα άλλα μέτρα, η Επιτροπή 
είναι ικανοποιημένη με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από τη διαχειριστική αρχή του 
προγράμματος POFC. Οι δραστηριότητες για τις οποίες η TP θα μπορούσε να είναι 
δικαιούχος σύμφωνα με το POFC, όπως το «Sistema de Apoio a Acções Colectivas» 
(SIAC), διαφέρουν ως προς τη φύση τους από δραστηριότητες για τις οποίες η TP 
είναι ο φορέας αξιολόγησης (όπως το σύστημα παροχής κινήτρων για πιστοποίηση 
και διεθνοποίηση των ΜΜΕ). Οι δραστηριότητες ή τα έργα που υποστηρίζονται στα 
πλαίσια του SIAC οδηγούν στην παραγωγή δημόσιων αγαθών προκειμένου να 
ικανοποιηθούν γενικά συμφέροντα, ενώ οι δραστηριότητες ή τα έργα που 
υποστηρίζονται στα πλαίσια του συστήματος παροχής κινήτρων για πιστοποίηση 
ικανοποιούν ιδιωτικά συμφέροντα για τις εμπλεκόμενες ΜΜΕ. Ωστόσο, τα όρια 
ενδέχεται να μην είναι τόσο ξεκάθαρα όσο δηλώνουν οι πορτογαλικές αρχές, καθώς 
υπάρχουν περιθώρια για κάποια αλληλοεπικάλυψη.

Όσον αφορά το ποιος αξιολογεί τα έργα τουρισμού, η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη 
με τις διευκρινήσεις που έδωσε η διαχειριστική αρχή. Σημειώνει ότι η AICEP δεν 
αξιολογεί όλα τα έργα που συνδέονται με τη διεθνοποίηση, αλλά μόνο αυτά στα οποία 
το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης (άνω του 50%) σχετίζεται με τη διεθνοποίηση. 
Κατά συνέπεια, τα έργα που συνδέονται με τη διεθνοποίηση στον τομέα του 
τουρισμού, αλλά στα οποία ποσοστό μικρότερο του 50% της επένδυσης αφορά 
πραγματικά τη διεθνοποίηση, αξιολογούνται από την TP.

Ωστόσο, η Επιτροπή σημειώνει ότι σε ένα σύστημα όπως το πορτογαλικό, όπου οι 
όροι και οι κανόνες συστημάτων όπως το σύστημα παροχής κινήτρων για καινοτομία 
ή το σύστημα παροχής κινήτρων για ΜΜΕ είναι εξαιρετικά λεπτομερείς, δεν 
προβλέπεται ρητώς διαβούλευση με τους αιτούντες. Η καταγγελία φανερώνει ότι η 
τεχνική της παροχής εξαιρετικά λεπτομερών κανόνων ενδέχεται να δημιουργεί 
αμφιβολίες σχετικά με την αμεροληψία της διαδικασίας όταν πραγματοποιούνται 
ανεπίσημες ή επίσημες επαφές που δεν καλύπτονται ρητώς από τους εν λόγω κανόνες. 
Το γεγονός ότι οι κανόνες είναι τόσο λεπτομερείς θα μπορούσε να κάνει τους 
αιτούντες να πιστέψουν ότι δεν υπάρχουν άλλοι κανόνες εκτός από αυτούς που 
διατυπώνονται εγγράφως και ότι, επομένως, οι εν λόγω ανεπίσημες ή επίσημες 
επαφές, εάν καλύπτονται από τη γενική αρχή της χρηστής διοίκησης, δεν 
απαγορεύονται ούτε ρητώς ούτε σιωπηρώς. Η Επιτροπή θα προτείνει, επομένως, στις 
πορτογαλικές αρχές, στο μέλλον, κατά την τροποποίηση αυτών των συστημάτων ή 
την κατάρτιση νέων συστημάτων, να αναφέρουν ρητώς την εν λόγω διαβούλευση, ως 
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ορθή πρακτική διαχείρισης.

δ) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ AETP ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Όπως αναφέρεται ανωτέρω στα σημεία α) και β), η Επιτροπή δεν μπορεί να απαιτήσει 
από τις πορτογαλικές αρχές να επαναξιολογήσουν τις δύο αιτήσεις στα πλαίσια των 
προγραμμάτων που έχουν περατωθεί. Ωστόσο, προκειμένου να υποστηρίξει τις 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες της AETP κατά τρόπο εποικοδομητικό, η Επιτροπή 
ζήτησε ρητώς από τις πορτογαλικές αρχές να δηλώσουν εάν η AETP θα μπορούσε να 
υποβάλει αιτήσεις στα πλαίσια των συλλογικών δράσεων («Acções Colectivas») και 
να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Όσον 
αφορά το κατά πόσο η AETP θα μπορούσε να είναι δικαιούχος στα πλαίσια των εν 
λόγω συλλογικών δράσεων, στην περίπτωση που το έργο εξυπηρετούσε το γενικό 
συμφέρον, η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με την απάντηση που έδωσε η 
διαχειριστική αρχή και η TP και σημειώνει ότι η AETP θα μπορούσε να είναι 
δικαιούχος στα πλαίσια του συστήματος SIAC. Σύμφωνα με την απάντηση της TP, 
κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι δυνατό ακόμη και ξεχωριστά, δηλ. χωρίς την 
ανάγκη για άμεση συμμετοχή εταιρειών, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα άλλα 
κριτήρια επιλεξιμότητας που τίθενται στα πλαίσια του εν λόγω συστήματος.

Όσον αφορά την πιθανή συμμετοχή της AETP και της εμπειρογνωμοσύνης και 
πρωτοβουλίας της στον πόλο ανταγωνισμού και τεχνολογίας στον τομέα του 
τουρισμού 2015 («Pólo de Competitividade e Tecnologia Turismo 2015»), η Επιτροπή 
σημειώνει ότι κάτι τέτοιο θα εξαρτιόταν από την προσήλωση της AETP στην 
εγκεκριμένη στρατηγική. Ωστόσο, όπως επεσήμανε η TP, το Polo Turismo 2015, 
όπως και οποιαδήποτε στρατηγική συλλογικής αποδοτικότητας, δεν διαχειρίζεται 
κανένα διαρθρωτικό ταμείο. Συνεπώς, θα ήταν απαραίτητο όλα τα έργα που καλύπτει 
ή ενδέχεται να καλύπτει να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το μέσο οικονομικής 
ενίσχυσης που είναι το πλέον κατάλληλο ανάλογα με τη φύση του έργου και τον 
διαχειριστή του.

ε) ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ TP ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Στη διάρκεια της αναφοράς/καταγγελίας, η AETP έθεσε και άλλη μία πτυχή του 
ζητήματος: η TP μπορεί να λαμβάνει δημόσια στήριξη (κυρίως από τον κρατικό 
προϋπολογισμό αλλά πιθανώς και από διαρθρωτικά ταμεία) για την παροχή 
υπηρεσιών συγκρίσιμων με εκείνες που θα μπορούσε να παρέχει η AETP.

Η Επιτροπή ρώτησε κατά πόσο το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 191/2009 σχετικά με τη 
δημόσια πολιτική στον τομέα του τουρισμού ως τομέα στρατηγικής σημασίας για την 
εθνική οικονομία θα άλλαζε τις πιθανότητες συμμετοχής στο POFC των φορέων στον 
τομέα του τουρισμού. Δήλωσε ότι η απάντηση θα πρέπει να αναφέρεται ιδιαίτερα 
στην υποχρέωση καταβολής πληρωμής για την πιθανότητα κάλυψης από προωθητικές 
εκστρατείες που διοργανώνονται από την TP (άρθρο 19, παράγραφος β). Επιπλέον, 
ζήτησε από τις πορτογαλικές αρχές να εξηγήσουν κατά πόσο μια τροποποίηση του 
προγράμματος POFC ή οι πληροφορίες που παρέχονται σε πιθανούς δικαιούχους θα 
αντανακλούσαν την εν λόγω αλλαγή.
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Δυστυχώς, η απάντηση που δόθηκε από τη διαχειριστική αρχή δεν είναι 
ικανοποιητική. Συγκεκριμένα, η διαχειριστική αρχή δεν αντέδρασε στο ζήτημα 
πιθανής υποχρέωσης πληρωμής για την πιθανότητα κάλυψης από προωθητικές 
εκστρατείες που διοργανώνονται από την TP (άρθρο 19, παράγραφος β) ούτε στο 
κατά πόσο η εν λόγω αλλαγή επρόκειτο να αντανακλάται σε τροποποίηση του POFC 
ή στις πληροφορίες που παρέχονται σε πιθανούς δικαιούχους.

Επομένως, η Επιτροπή επιφυλάσσεται για τη θέση της σχετικά με το ζήτημα της 
πιθανής κρατικής ενίσχυσης και θα εξετάσει αυτή την πτυχή περαιτέρω.

Συμπέρασμα

Οι δύο αιτήσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται 
από διαρθρωτικά ταμεία [σημεία α) και β)] έχουν απορριφθεί και οι εν λόγω αιτήσεις δεν 
μπορούν πλέον να επαναξιολογηθούν. Τα πορτογαλικά δικαστήρια θα πρέπει να 
αποφασίσουν εάν η απόρριψη των αιτήσεων ήταν παράνομη και να καταλήξουν στα 
κατάλληλα συμπεράσματα.

Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί, επομένως, ζητήματα σχετικά με τη βελτίωση των εθνικών 
διατάξεων και διαδικασιών για το μέλλον, κατά τις τακτικές συνεδριάσεις της με τις αρχές 
του προγράμματος, με σκοπό να βελτιώσει τις πληροφορίες που διατίθενται στους αιτούντες 
του προγράμματος και να εξασφαλίσει ότι στις απορριπτικές επιστολές θα διατυπώνονται 
κατά τρόπο λεπτομερή και σωστό οι νομικές απαιτήσεις που δεν τηρήθηκαν από τον αιτούντα 
[σημεία α) έως γ)]. Επιπλέον, η Επιτροπή εξέτασε τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους η 
AETP θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση στο μέλλον, και ιδίως στα πλαίσια των συστημάτων 
για συλλογικές δράσεις, και ενημέρωσε σχετικά την AETP [σημείο δ)].

Το ζήτημα της κρατικής ενίσχυσης που τέθηκε σύμφωνα με το σημείο ε) θα εξεταστεί 
περαιτέρω. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει ξανά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να 
ανακοινώσει την οριστική της θέση σχετικά με το θέμα αυτό εν ευθέτω χρόνω.

5. (II) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014.

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών τον Μάιο του 2012, η Επιτροπή ενημέρωσε 
τον αναφέροντα σχετικά με τα προκαταρκτικά της πορίσματα, με επιστολή στις 20 
Δεκεμβρίου 2012. Στην εν λόγω επιστολή, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξήγησαν τον λόγο 
για τον οποίον η περίπτωση του ιστοτόπου Descubra Portugal δεν αφορούσε τη χορήγηση 
κρατικής ενίσχυσης. Επίσης, με την επιστολή ενημερώθηκε ο αναφέρων για τη δέσμευση της 
Πορτογαλίας όσον αφορά τη μη πραγματοποίηση - ή χρηματοδότηση - εκ μέρους των 
τουριστικών της αρχών, οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας την οποία δεν 
αναλαμβάνουν πρωτίστως για να εκπληρώσουν τον δημόσιο σκοπό τους σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών σε τουρίστες και την προώθηση της χώρας, περιφέρειας ή περιοχής.

Στη συνέχεια, ο αναφέρων επέστησε την προσοχή των υπηρεσιών της Επιτροπής σε ένα νέο 
σχέδιο νόμου, το οποίο είναι πλέον ο νόμος 33/2013 της 16ης Μαΐου 2013, διότι το άρθρο 31 
του εν λόγω νόμου αναφέρεται στο εισόδημα από εμπορικές δραστηριότητες. Η Επιτροπή 
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ζήτησε από τις πορτογαλικές αρχές να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του 
εισοδήματος στο οποίο αναφέρεται το άρθρο αυτό. Ο αναφέρων ενημερώθηκε σχετικά το 
αίτημα αυτό με ενδιάμεση απάντηση της 19ης Νοεμβρίου 2013.

Με επιστολή της 27ης Ιανουαρίου 2014 ο αναφέρων ενημερώθηκε σχετικά με την απάντηση 
που ελήφθη από την Πορτογαλία. Σύμφωνα με την εν λόγω απάντηση, οι αποδείξεις πώλησης 
αγαθών και υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 31 του προαναφερθέντος νόμου 
σχετίζονται με τη δραστηριότητα παροχής πληροφοριών, όπως είναι η πώληση οδηγών, 
φυλλαδίων ή χαρτών, η οποία συνιστά τμήμα του δημόσιου σκοπού των τουριστικών αρχών. 
Ο αναφέρων ενημερώθηκε και για το ότι η Επιτροπή θα έκλεινε, κατόπιν τούτων, τον φάκελο 
της καταγγελίας.

Συμπέρασμα

Η απάντηση για τις κύριες πτυχές της αρχικής καταγγελίας σχετικά με την επιλογή των έργων 
προς συγχρηματοδότηση από διαρθρωτικά ταμεία, δυνάμει επιχειρησιακών προγραμμάτων, 
δόθηκε στην επιστολή της Επιτροπής στις 8 Αυγούστου 2011. Το ζήτημα που παρέμεινε 
αφορούσε την αρμοδιότητα της εθνικής ένωσης τουρισμού Turismo de Portugal. Το 2013, ο 
αναφέρων επικαλέστηκε και την αρμοδιότητα των περιφερειακών ενώσεων τουρισμού στον 
νέο νόμο 33/2013. Έχει διευκρινιστεί από την Πορτογαλία ότι οι εν λόγω αρμοδιότητες 
περιορίζονται στην παροχή πληροφοριών σε τουρίστες, καθώς και στην προώθηση της 
Πορτογαλίας και των περιφερειών και περιοχών της. Οι δραστηριότητες αυτές δεν εγείρουν 
ζητήματα σχετικά με κρατική ενίσχυση. Ο αναφέρων ενημερώθηκε για τα πορίσματα αυτά με 
επιστολές της 20ής Δεκεμβρίου 2012 και της 27ης Ιανουαρίου 2014. Ως εκ τούτου, έχει 
κλείσει ο φάκελος της καταγγελίας στην Επιτροπή.


