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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1132/2009 dėl skaidrumo stokos teikiant paramos prašymą pagal 
ES veiklos programas, kurią pateikė Portugalijos pilietis H. M. Portugalijos 
turizmo organizacijų kooperatyvo AETP vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl to, kaip Portugalijos valdžios institucijos valdo lėšas, 
skirtas kelioms veiklos programoms Portugalijoje pagal Nacionalinį strateginių krypčių planą 
(QREN). Peticijos pateikėjas teigia, kad peticijoje minimu atveju, susijusiu su atsisakymu 
suteikti paramą, piktnaudžiauta įgaliojimais ir nepotizmu, ir kadangi jis mano, kad iškėlus 
teisme bylą problema nebūtų išspręsta, jis ragina Europos Parlamentą įsikišti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„2009 m. rugsėjo 24 d. peticijos pateikėjas dėl šios problemos parašė elektroninį laišką 
Pirmininkui J. M. Barroso. Atsakyme pasiūlyta pirmiausia imtis nacionaliniuose teisės 
aktuose numatytų administracinių ar teismo procedūrų, o tada pateikti oficialų skundą tuo 
atveju, jei pažeidžiami ES teisės aktai.

Tada peticijos pateikėjas pateikė oficialų skundą. 2009 m. gruodžio 16 d. išsiųstame atsakyme 
Komisijos tarnybos nurodė, kad teigiamas arba neigiamas sprendimas teikti struktūrinę 
paramą pagal projekto paraišką nėra viešųjų pirkimų klausimas.
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2009 m. lapkričio 30 d. peticijos pateikėjas parašė elektroninį laišką Komisijos nariui 
P. Sameckiui. Atsakyme buvo paaiškintas pasidalijamojo valdymo pagal Struktūrinius fondus 
mechanizmas ir užduočių pasiskirstymas tarp valstybių narių ir Komisijos: veiklos programos, 
numatytos Portugalijos Nacionaliniame strateginių krypčių plane (QREN), įgyvendinamos 
Komisijos ir valstybės narės valdžios institucijų partnerystės pagrindu. Valstybės narės 
atsakomybei priklausančios užduotys apima atskirų projektų atrinkimą ir stebėseną.

Remiantis Komisijos tarnybų turima informacija, peticijos pateikėjo projekto paraiška buvo 
vertinama laikantis Portugalijos valdžios institucijų nurodytų kriterijų. 2009 m. rugpjūčio 
13 d. „Turismo de Portugal“ investavimo direkcija pagal „Código do Procedimento 
Administrativo“ 100 straipsnyje išdėstytą procedūrą galutinai atmetė projekto paraišką, prieš 
tai pateikusi du išankstinius neigiamus atsakymus (2009 m. kovo 11 d. ir 2009 m. balandžio 
28 d.).

Reikėtų pabrėžti, kad, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 210, 2006 7, 31) 11 
straipsniu, struktūrinių fondų pagalba teikiama remiantis Komisijos ir valstybių narių 
papildomumo ir partnerystės principu, deramai atsižvelgiant į atitinkamus jų įgaliojimus. 
Atsižvelgiant į šį kontekstą, o taip pat remiantis subsidiarumo principu, įgyvendinti bendro 
finansavimo veiksmus – valstybių narių pareiga, taikoma pačiu tinkamiausiu teritoriniu 
lygmeniu ir laikantis kiekvienos valstybės narės institucijų sistemos (Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 12 straipsnis).

Todėl visų pirma Europos Komisija negali kištis į projektų atranką, nes ji priklauso 
vadovaujančių institucijų kompetencijai, su sąlyga, kad jų sprendimai atitinka programos 
dokumentuose išdėstytus principus, priimtus konsultuojantis su Komisija, ir kad jos laikosi 
tuo metu galiojančių teisės aktų.

Dauguma aspektų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės nustatomos nacionaliniu lygiu, o tai 
reiškia, kad valstybės narės gali įtraukti tam tikrų rūšių veiklą ar tam tikrų naudos gavėjų 
kategorijas arba jų neįtraukti pagal įvairias atitinkamos programos prioritetų kryptis, 
laikydamosi bendrųjų teisinių principų, tokių kaip vienodo požiūrio, nediskriminavimo ir 
skaidrumo, ir vengdamos interesų konfliktų.

2009 m. gruodžio 18 d. iš peticijos pateikėjo gauta daugiau informacijos, kuri šiuo metu 
analizuojama. Šiuo aspektu Komisija tiria, ar peticijos pateikėjo paraiška atmesta remiantis 
objektyviais atrankos kriterijais, pagal kuriuos peticijos pateikėjo paraiška nėra atmestina vien 
de facto, nes (pagal peticijos pateikėjo suteiktą papildomą informaciją) panašios paraiškos, 
kurias teikė „Turismo de Portugal“, buvo patvirtintos.

Atvejis toliau tiriamas pagal skundams tirti taikomas nuostatas. Kadangi Portugalija yra viena 
iš valstybių narių, dalyvaujančių ES Bandomojoje sistemoje, į Portugalijos valdžios 
institucijas kreipiamasi naudojantis ES Bandomąja sistema, siekiant, kad jos priimtų poziciją 
dėl konkrečių klausimų, susijusių su projektų atrankos procesu. Pagal ES Bandomąją sistemą, 
laikantis įprastos tvarkos, Portugalijos valdžios institucijos turėtų atsiųsti Komisijai skundo 
pateikėjui adresuoto atsakymo projektą. Tada Komisija tą atsakymo projektą turėtų 
pakomentuoti. Tačiau Portugalija nori, kad Komisija nusiųstų atsakymą tiesiogiai skundo 
pateikėjui. Bet kuriuo atveju Portugalijos valdžios institucijos reakcijos vis dar laukiama.
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Komisija dar pateiks Europos Parlamentui galutinę poziciją.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„2010 m. balandžio 22 d. Komisija perdavė Europos Parlamentui pirmąją reakciją į šią 
peticiją.

Po 2011 m. sausio 25 d. Peticijų komiteto posėdžio Komisija gavo oficialų Portugalijos 
valdžios institucijų atsakymą į jos 2010 m. prašymą. Teko išversti ir tada išnagrinėti daug iš 
įvairių Portugalijos valdžios institucijų gautos medžiagos.
2011 m. rugpjūčio 8 d. Portugalijos valdžios institucijoms nusiųstas antras informacinis 
pranešimas, o skundo ir peticijos pateikėjui nusiųstas išsamus atsakymas. Komisijos požiūriu, 
tuo skundas ir baigtas. Nepaisant to, vienas iš skundo elementų gali būti susijęs su valstybės 
pagalba ir bus tiriamas atskirai.

Toliau apibendrinami įvairūs peticijos ir skundo aspektai.

a) AETP PARAIŠKA NR. 4449

Šį skundą pateikė „Associação de Empresas Turísticas Portuguesas“ (AETP) dėl 
Portugalijos valdžios institucijų atsisakymo teigiamai įvertinti dvi projekto paraiškas 
dėl finansinės paramos suteikimo pagal programą „Factores de Competitividade“ 
(POFC), 2007–2013 m. Sanglaudos politikos programavimo laikotarpiu remiamą iš 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).

AETP paraišką atsisakė patenkinti „Turismo de Portugal“ (TP), techninė įstaiga, pagal 
POFC programą vertinanti, ar šio tipo paraiškos atitinka Portugalijos valdžios 
institucijų nustatytą šios paramos programos reglamentavimo sistemą. Komisija 
pažymi, kad galutiniame AETP nusiųstame atsisakymo laiške iš tikrųjų išdėstytos 
faktinės aplinkybės, bet nenurodytas aiškus teisinis atsisakymo pagrindas. Nors tam 
tikrų galimybių Komisijai ir nacionalinėms institucijoms skirtingai aiškinti, ar projekto 
paraiška yra „bendras“ projektas, yra, tačiau Komisija gali sutikti su atsisakymu, 
grindžiamu ne visa informacija apie nepadalijamų išlaidų priskyrimą AETP ir apie 
reikalavimą, kad tam tikrą bendrų išlaidų dalį padengtų kiekviena dalyvaujanti MVĮ. 
Abi priežastys pakankamos, kad paraišką patenkinti būtų atsisakyta, nes AETP 
paraiška neatitiko kvietimo teikti paraiškas sąlygų.

Vis dėlto, kadangi šie faktai susiję su konkrečiu kvietimu teikti pasiūlymus praeityje, 
kai skundo pateikėjui kreipusis į Komisiją terminai jau buvo praėję, Komisija negali 
reikalauti, kad Portugalijos valdžios institucijos dar kartą pradėtų procedūrą pakeistai 
paraiškai, kurią pateiktų AETP, įvertinti. Kadangi per tą laiką AETP iškėlė bylą 
Portugalijos teisme, pareiga išspręsti galimų AETP gautinos kompensacijos ieškinių 
klausimą tenka Portugalijos teismams, jeigu teisme būtų nuspręsta, kad patenkinti 
paraiškas atsisakyta neteisėtai.

b) AETP PARAIŠKA NR. 4470
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Šiuo atveju AETP paraišką atsisakė patenkinti „Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal“ (AICEP), techninė įstaiga, pagal POFC programą 
vertinanti, ar šio tipo paraiškos atitinka Portugalijos valdžios institucijų nustatytą šios 
paramos programos reglamentavimo sistemą. Kaip ir kitu atveju, Komisija gali sutikti 
su tam tikrais atsisakymo aspektais (dėl leistinų išlaidų dydžio), o kito atsisakymo 
aspekto (dėl tariamai nepakankamos tarptautinės reklamos užsienio rinkose) 
Portugalijos valdžios institucijos tinkamai vis dar neįvertino.

Vis dėlto, kaip minėta dėl paraiškos Nr. 4449, Komisija negali šio klausimo toliau 
tirti, nes netgi jeigu pareiškėjui būtų buvęs nurodytas klaidingas teisinis atsisakymo 
pagrindas, AETP antros galimybės pateikti paraišką nebūtų buvę galima suteikti, nes 
jau buvo praėję programose nurodyti terminai. Pareiga išspręsti galimų AETP gautinos 
kompensacijos ieškinių klausimą tenka Portugalijos teismams, jeigu teisme būtų 
nuspręsta, kad patenkinti paraiškas atsisakyta neteisėtai.

c) „TURISMO DE PORTUGAL“ VAIDMUO

Dar vienas aspektas susijęs su klausimu, kodėl su pareiškėju nesusisiekta išankstinio 
vertinimo etapu. Šiuo požiūriu Komisija pažymi, kad Portugalijos valdžios institucijų 
atsakyme galimas prieštaravimas. AICEP pabrėžė, kad, siekiant suteikti reikiamų 
specialių žinių, reikia su TP palaikyti neoficialius ryšius. Nepaisant to, AICEP teigė, 
kad papildomų pareiškėjo paaiškinimų nereikėjo – dėl daugeliu aspektų nepateiktos 
informacijos paraiška Nr. 4449 iš karto atmesta, nes neatitiko tam tikrų tinkamumo 
sąlygų.

TP yra viena iš kelių „techninių įstaigų“, vertinančių tam tikrų kategorijų paraiškas. 
Be to, TP yra naudos gavėja pagal kitas tos pačios POFC programos dalis, dėl kurių 
AETP paraiškos pateikti negalėjo. Peticijos ir skundo pateikėjas teigė, kad siekdama 
išvengti interesų konflikto TP neturėtų vertinti paraiškų.

Sprendžiant TP, kaip techninės tam tikrų priemonių administravimo įstaigos ir kaip 
tam tikrų kitų priemonių naudos gavėjos, funkcijų atskyrimo klausimą Komisijai 
priimtini POFC programos vadovaujančiosios institucijos pateikti paaiškinimai. 
Veikla, kurios naudos gavėja TP galėtų būti pagal POFC programą, pvz., „Sistema de 
Apoio a Acções Colectivas“ (SIAC), yra skirtingo pobūdžio negu veikla, kurioje TP 
atlieka vertinimo įstaigos funkciją (pvz., SI MVĮ kvalifikacija ir perkėlimas į 
tarptautinį lygmenį). Pagal SIAC remiama veikla arba projektais kuriamos viešosios 
gėrybės siekiant patenkinti bendro pobūdžio interesus, o pagal „SI kvalifikacija“ 
remiama veikla arba projektais tenkinami privatūs atitinkamų MVĮ interesai. 
Nepaisant to, riba nebūtinai tokia aiški, kaip teigia Portugalijos valdžios institucijos, 
nes yra dubliavimosi galimybių.

Sprendžiant klausimą, kas vertina turizmo projektus, Komisijai priimtini 
vadovaujančiosios institucijos pateikti paaiškinimai. Ji pažymi, kad AICEP vertina ne 
visus su perkėlimu į tarptautinį lygmenį susijusius projektus, o tik tuos, pagal kuriuos 
su perkėlimu į tarptautinį lygmenį susijusi didžioji dalis investicijų (daugiau negu 
50 proc.). Todėl turizmo projektus, susijusius su perkėlimu į tarptautinį lygmenį, 
kuriuose su šiuo perkėlimu susiję mažiau nei 50 proc. investicijų, vertina TP.
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Vis dėlto Komisija pažymi, kad tokioje sistemoje, kaip Portugalijos, kurioje „SI 
Inovacijos“, „SI MVĮ“ ar kitų panašių programų sąlygos ir taisyklės labai išsamios, 
konkrečiai nenumatyta konsultuotis su pareiškėjais. Iš skundo matyti, kad labai 
išsamių taisyklių praktika gali kelti abejonių procedūros sąžiningumu, kai palaikomi 
neoficialūs ar oficialūs ryšiai, kurie šiose taisyklėse konkrečiai nenurodyti. Žinodami, 
kad taisyklės yra tokios išsamios, pareiškėjai gali pamanyti, kad nėra jokių kitų 
taisyklių išskyrus išdėstytas raštu ir todėl tokie neoficialūs ar oficialūs ryšiai, tegu ir 
bendro gero administravimo principo sumetimais, nėra nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 
leistini. Todėl Komisija siūlys Portugalijos valdžios institucijoms ateityje iš dalies 
keičiant šias programas ar rengiant naujas konkrečiai paminėti šias konsultacijas kaip 
gero valdymo praktiką.

d) AETP TINKAMUMAS PAGAL KOLEKTYVINIUS VEIKSMUS

Kaip išdėstyta a ir b skirsniuose, Komisija negali reikalauti, kad Portugalijos valdžios 
institucijos pagal užbaigtas programas iš naujo įvertintų dvi paraiškas. Vis dėlto 
siekdama konstruktyviai remti AETP verslumo iniciatyvas, Komisija konkrečiai 
paprašė Portugalijos valdžios institucijų išdėstyti, ar AETP galėtų pateikti paraiškas 
pagal „kolektyvinius veiksmus“ ("Acções Colectivas") ir kaip tai padaryti. Komisijai 
priimtinas vadovaujančiosios institucijos ir TP atsakymas į klausimą, ar AETP galėtų 
gauti paramą pagal šiuos kolektyvinius veiksmus, jeigu projektas būtų vykdomas 
bendro intereso labui, ir ji pažymi, kad AETP galėtų atitikti SIAC programos 
kriterijus. Remiantis TP atsakymu, tai netgi būtų įmanoma atskirai, t. y. įmonėms 
nereikėtų tiesiogiai dalyvauti, jeigu būtų įvykdyti kiti šioje programoje nustatyti 
tinkamumo kriterijai.

Dėl galimo AETP dalyvavimo ir jos žinių bei iniciatyvos panaudojimo programoje 
„Turizmo konkurencingumo ir technologijų polius 2015 m.“ („Pólo de 
Competitividade e Tecnologia Turismo 2015“), Komisija pažymi, kad ši galimybė 
priklausytų nuo to, kaip AETP laikysis patvirtintos strategijos. Vis dėlto, kaip 
pažymėjo TP, pagal „Polo Turismo 2015“, kaip ir pagal bet kurią kitą kolektyvinę 
veiksmingumo strategiją, struktūriniai fondai nevaldomi. Todėl reikėtų dėl visų 
projektų, kuriuos ji apima ar gali apimti, kreiptis finansinės paramos pagal priemonę, 
kuri atsižvelgiant į projekto ir jo vykdytojo pobūdį yra tinkamiausia.

e) ATLYGIS UŽ TP TEIKIAMAS PASLAUGAS IR VALSTYBĖS PAGALBOS KLAUSIMAI

Nagrinėjant peticiją ir skundą, AETP iškėlė dar vieną aspektą: TP gali gauti viešąją 
paramą (daugiausia iš valstybės biudžeto, tačiau galbūt ir iš struktūrinių fondų) 
paslaugoms, panašioms į tas, kurias galėtų parengti AETP, teikti.

Komisija pasiteiravo, ar dėl vietinio Decreto-Lei Nr.°191/2009 dėl valstybinės 
turizmo, kaip strateginio nacionalinės ekonomikos sektoriaus, politikos pasikeistų 
turizmo sektoriaus dalyvių galimybės dalyvauti POFC programoje. Ji teigė, jog 
svarbiausia, kad atsakyme būtų aptarta pareiga mokėti už galimybę būti įtrauktiems į 
TP rengiamas reklamines kampanijas (19 straipsnio b punktas). Be to, Komisija 
paprašė Portugalijos valdžios institucijų paaiškinti, ar šie pakeitimai atsispindėtų 
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POFC programos pakeitimuose arba galimiems naudos gavėjams teikiamoje 
informacijoje.

Deja, valdymo institucijos pateiktas atsakymas nepriimtinas. Svarbiausia, kad 
vadovaujančioji institucija neatsakė apie galimą pareigą mokėti už galimybę būti 
įtrauktiems į TP rengiamas reklamines kampanijas (19 straipsnio b punktas) ir ar šie 
pakeitimai atsispindėtų POFC programos pakeitimuose arba galimiems naudos 
gavėjams teikiamoje informacijoje.

Todėl Komisija ir toliau laikosi savo pozicijos galimos valstybės pagalbos klausimu ir 
šį aspektą tirs toliau.

Išvada

Dvi paraiškos pagal programas, bendrai finansuotas iš struktūrinių fondų (a ir b skirsniai), 
atmestos ir jų iš naujo įvertinti nebegalima. Portugalijos teismai turės nuspręsti, ar 
atsisakymas buvo neteisėtas, ir padaryti atitinkamas išvadas.

Todėl Komisija reguliariuose posėdžiuose su programos įgyvendinimo institucijomis šiuos 
klausimus spręs siekdama patobulinti nacionalines nuostatas ir procedūras ateičiai – pasiekti, 
kad projektų pareiškėjams būtų teikiama geresnė informacija, ir užtikrinti, kad atsisakymo 
laiškuose būtų išsamiai ir tinkamai išdėstyti paraiškoje neįvykdyti teisiniai reikalavimai (a–c 
skirsniai). Be to, Komisija aiškinosi galimybes, kaip AETP galėtų teikti paraiškas ateityje, 
ypač pagal kolektyvinių veiksmų programas, ir apie tai informavo AETP (d skirsnis);

e) skirsnyje iškeltas valstybės pagalbos klausimas bus tiriamas toliau. Komisija šiuo aspektu 
Europos Parlamentui laiku pateiks galutinę poziciją.“

5. (II) Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

Po 2012 m. gegužės mėn. Peticijų komiteto susirinkimo Komisija 2012 m. gruodžio 20 d. 
laišku pranešė peticijos pateikėjui apie šio susirinkimo preliminarias išvadas. Šiame laiške 
Komisijos tarnybos paaiškino, kodėl Descruba Portugal internetiniam puslapiui nebuvo 
suteikta valstybės pagalba. Šiame laiške peticijos pateikėjas taip pat buvo informuotas apie 
Portugalijos įsipareigojimą užtikrinti, kad turizmo institucijos nevykdytų arba nefinansuotų 
bet kokios komercinės veiklos, kurios pirminis tikslas nėra visuomeninis – teikti informaciją 
turistams ir reklamuoti šalį, regioną ar sritį.

Toliau peticijos pateikėjas atkreipė Komisijos tarnybų dėmesį į naują įstatymo projektą, kuris 
dabar yra 2013 m. gegužės 16 d. įstatymas Nr. 33/2013, nes šio įstatymo 31 straipsnis nurodo 
įplaukas iš komercinės veiklos. Komisija paprašė Portugalijos valdžios institucijų pateikti 
informaciją apie įplaukų rūšį, kuri nurodoma šiame straipsnyje. Peticijos pateikėjas buvo 
informuotas apie šį prašymą 2013 m. lapkričio 19 d. negalutiniu atsakymu.

2013 m. sausio 27 d. laišku peticijos pateikėjui buvo pranešta apie iš Portugalijos gautą 
atsakymą. Šiame atsakyme teigiama, kad prekių ir paslaugų pardavimo įplaukos, nurodytos 
minėto įstatymo 31 straipsnyje, yra susijusios su informacijos teikimo veikla, pvz., kelionių 
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vadovų, brošiūrų ar žemėlapių pardavimas, kuri yra turizmo institucijų visuomeninio tikslo 
dalis. Peticijos pateikėjas taip pat buvo informuotas, kad dėl to Komisija užbaigs skundo 
nagrinėjimą.

Išvada

Į pagrindinius pirminio skundo klausimus dėl pasirenkamų projektų, kurie gali būti bendrai 
finansuojami iš struktūrinių fondų pagal veiksmų programas, buvo atsakyta Komisijos 
2011 m. rugpjūčio 8 d. laišku. Paskutinis klausimas yra susijęs su turizmo asociacijos Turismo 
de Portugal kompetencija. 2013 m. peticijos pateikėjas taip pat iškėlė klausimą dėl regioninių 
turizmo asociacijų kompetencijos naujame įstatyme Nr. 33/2013. Portugalija paaiškino, kad ši 
kompetencija suteikia tik teisę teikti informaciją turistams ir reklamuoti Portugaliją ir jos 
regionus bei sritis. Šiai veiklai netaikoma valstybės pagalba. Peticijos pateikėjas buvo 
informuotas apie šias išvadas 2012 m. gruodžio 20 d. ir 2014 m. sausio 27 d. laiškais. Todėl 
Komisija užbaigė skundo nagrinėjimą.


