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Comisia pentru petiții
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1132/2009, adresată de H.M., de cetățenie portugheză, în numele 
asociației portugheze cooperatiste de activități turistice „AETP”, privind lipsa de 
transparență în contextul unei cereri de finanțare în cadrul programelor 
operaționale ale UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă modalitatea în care autoritățile portugheze responsabile gestionează 
fondurile care sunt alocate unei serii de programe operaționale din Portugalia prin intermediul 
cadrului de referință strategic național. Petiționarul susține că în cazul semnalat în petiția 
privind respingerea acordării unui ajutor, este vorba despre abuz de putere și nepotism și 
întrucât el nu consideră că o acțiune în instanță va conduce la rezolvarea problemei, solicită 
Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010.

Petiționarul a trimis un e-mail președintelui Barroso pe aceeași temă la 24 septembrie 2009. În 
răspunsul la acesta, petiționarului i s-a sugerat ca, mai întâi, să recurgă la procedurile 
administrative sau judiciare prevăzute în temeiul legislației naționale și, în al doilea rând, să 
prezinte o plângere oficială, în cazul în care este vorba despre o încălcare a legislației Uniunii.



PE441.092v03-00 2/7 CM\1022018RO.doc

RO

Petiționarul a făcut ulterior o plângere oficială. Într-un răspuns trimis la 16 decembrie 2009, 
serviciile Comisiei au indicat că o decizie pozitivă sau negativă de acordare a unei asistențe 
structurale unei cereri referitoare la un proiect nu este o chestiune ce ține de achizițiile 
publice.

Petiționarul a trimis un e-mail comisarului Samecki la 30 noiembrie 2009. În răspunsul la 
acesta, se explică mecanismul gestionării comune în cadrul fondurilor structurale și distribuția 
sarcinilor dintre statele membre și Comisie; Programele operaționale vizate de cadrul de 
referință strategic național pentru Portugalia sunt puse în aplicare în parteneriat de către 
Comisie și autoritățile din statul membru. Printre sarcinile care țin de responsabilitatea statelor 
membre se numără selectarea și monitorizarea proiectelor individuale.

În conformitate cu informațiile aflate la dispoziția serviciilor Comisiei, cererea de proiect a 
petiționarului a fost evaluată în conformitate cu criteriile prevăzute de autoritățile portugheze.
La 13 august 2009, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 100 din „Código do 
Procedimento Administrativo”, Direcția de investiții a „Turismo de Portugal” a emis un refuz 
definitiv al cererii de proiect după două răspunsuri preliminare negative (din 11 martie 2009 și 
28 aprilie 2009).

Trebuie subliniat faptul că, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006 (JO L 210, 31.7.2006) asistența în temeiul fondurilor structurale este acordată 
în conformitate cu o abordare a complementarității și parteneriatului între Comisie și statele 
membre, acordându-se atenția cuvenită competențelor lor respective. În acest context și pe 
baza principiului subsidiarității, punerea în aplicare a acțiunilor cofinanțate este 
responsabilitatea statelor membre la nivelul teritorial adecvat, în conformitate cu sistemul 
instituțional propriu fiecărui stat membru [articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006].

În special, aceasta înseamnă că Comisia Europeană nu poate interveni în selecția proiectelor, 
deoarece acest lucru intră în sfera de competență a autorităților de gestionare, cu condiția ca 
alegerile lor să fie în conformitate cu principiile stabilite în documentele de programare 
adoptate în consultare cu Comisia și să respecte legislația în vigoare.

Normele privind eligibilitatea cheltuielilor sunt stabilite la nivel național în majoritatea 
privințelor, adică statele membre sunt libere să includă sau să excludă anumite tipuri de 
operațiuni sau anumite categorii de beneficiari în cadrul diferitelor axe prioritare dintr-un 
anumit program, cu respectarea principiilor legale generale precum egalitatea de tratament, 
nediscriminarea și transparența și cu evitarea conflictelor de interese.

La 18 decembrie 2009, petiționarul a furnizat informații suplimentare, care, în prezent, sunt în 
curs de analizare. În această privință, Comisia a examinat dacă refuzul cererii petiționarului se 
bazează pe criterii de selecție obiective, care nu fac doar să excludă de facto cererea 
petiționarului, de vreme ce (în conformitate cu informațiile suplimentare furnizate de 
petiționar) cereri similare prezentate de „Turismo de Portugal” au fost aprobate.

Cazul este monitorizat în temeiul dispozițiilor care reglementează soluționarea plângerilor.
Având în vedere că Portugalia este unul din statele membre care participă la sistemul 
„EU Pilot”, autoritățile portugheze sunt contactate prin intermediul acestuia pentru a adopta o 
poziție privind chestiuni precise legate de procesul de selectare a proiectului. În cadrul 
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sistemului „EU Pilot”, în mod normal, autoritățile portugheze ar trebui să trimită Comisiei un 
proiect de răspuns care să fie adresat autorului plângerii. Comisia ar trebui să comenteze apoi 
pe marginea proiectului de răspuns respectiv. Cu toate acestea, Portugalia preferă ca răspunsul 
să fie trimis în mod direct de către Comisie autorului plângerii. În orice caz, reacția din partea 
autorităților portugheze este încă așteptată.

Comisia va contacta din nou Parlamentul European cu o poziție finală.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 16 decembrie 2011.

La 22 aprilie 2010, Comisia a transmis Parlamentului European un prim răspuns cu privire la 
prezenta petiție.

În urma reuniunii din 25 ianuarie 2011 a Comisiei pentru petiții, Comisia a primit răspunsul 
oficial din partea autorităților portugheze la solicitarea sa din 2010. A fost necesar ca 
materialul voluminos primit din partea diferitor autorități portugheze să fie tradus și ulterior 
analizat.
La 8 august 2011, o a doua notă de informare a fost trimisă autorităților portugheze, iar 
reclamantului/petiționarului i-a fost trimis un răspuns detaliat. Din perspectiva Comisiei, 
plângerea poate fi considerată soluționată. Cu toate acestea, este posibil ca un element al 
petiției să se refere la o chestiune legată de ajutoarele de stat și va fi monitorizat separat.

În continuare urmează un rezumat al diferitelor aspecte alte prezentei petiții/plângeri.

a) CEREREA NR. 4449 A AETP

Prezenta plângere a fost transmisă de „Associação de Empresas Turísticas 
Portuguesas” (AETP) cu privire la refuzul autorităților portugheze de a lua în 
considerare în mod pozitiv două proiecte pentru asistență financiară în cadrul 
programului „Factores de Competitividade” (POFC), susținut de Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDR) în cadrul perioadei de programare 2007-2013 a politicii 
de coeziune.

Cererea AETP a fost refuzată de „Turismo de Portugal” (TP), organismul tehnic de 
evaluare a acestui tip de cereri în cadrul programului POFC, pentru nerespectarea 
cadrului de reglementare stabilit de autoritățile portugheze pentru acest program de 
ajutor. Comisia constată că, în scrisoarea finală de refuz trimisă AETP, motivele 
concrete au fost într-adevăr stabilite, însă nu s-a indicat niciun temei juridic clar pentru 
refuz. Deși ar putea exista o anumită marjă în care Comisia și autoritățile naționale să 
interpreteze diferit chestiunea aplicării proiectului ca fiind un proiect „comun” sau nu, 
Comisia poate accepta un refuz bazat pe informații incomplete cu privire la 
repartizarea costurilor indivizibile către AETP și distribuirea costurilor totale care 
trebuie să fie suportate de fiecare IMM implicat. Ambele par suficiente pentru a refuza 
cererea, întrucât cererea AETP nu a respectat condițiile cererii de propuneri.

Totuși, întrucât aceste fapte sunt legate de o anumită cerere de propuneri din trecut, în 
care termenele-limită expiraseră atunci când reclamantul s-a adresat Comisiei, 
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Comisia nu poate solicita ca autoritățile portugheze să redeschidă procedura pentru a 
evalua o cerere revizuită care urmează să fie transmisă de AETP. Întrucât, între timp, 
AETP a adus cazul în atenția unei instanțe din Portugalia, instanțele portugheze sunt 
cele care trebuie să hotărască cu privire la cererile pentru posibile despăgubiri 
introduse de AETP, în cazul în care se consideră că cererile au fost refuzate în mod 
ilegal.

b) CEREREA NR. 4470 A AETP

În acest caz, cererea AETP a fost refuzată de „Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal” (AICEP), un organism tehnic de evaluare a acestui tip 
de cereri în cadrul programului POFC, pentru nerespectarea cadrului de reglementare 
stabilit de autoritățile portugheze pentru acest program de ajutor. În mod similar 
cazului anterior, Comisia poate accepta anumite aspecte ale refuzului (cu privire la 
valoarea cheltuielilor eligibile), în timp ce un alt aspect al refuzului (cu privire la 
pretinsa lipsă de activități de promovare internațională care să aibă loc pe piețele 
externe) nu a fost încă tratat corespunzător de către autoritățile portugheze.

Cu toate acestea, astfel cum se menționează mai sus cu privire la cererea nr. 4449, 
Comisia nu poate examina în continuare această chestiune, întrucât, chiar dacă 
solicitantului i s-a comunicat un temei juridic greșit pentru refuz, cererea AETP nu ar 
putea fi reexaminată deoarece termenele-limită pentru aceste programe au expirat.
Autoritățile portugheze sunt cele care trebuie să hotărască cu privire la cererile pentru 
posibile despăgubiri introduse de AETP, în cazul în care se consideră că cererile au 
fost refuzate în mod ilegal.

c) ROLUL TURISMO DE PORTUGAL

Un alt aspect se referă la motivul pentru care solicitantul nu a fost contactat în cursul 
fazei de evaluare preliminară. În acest sens, Comisia constată o posibilă contradicție în 
răspunsul oferit de autoritățile portugheze. Pe de o parte, AICEP a subliniat 
necesitatea contactelor neoficiale cu TP pentru a oferi expertiza corespunzătoare. Pe 
de altă parte, AICEP a declarat că nu au fost necesare clarificări suplimentare din 
partea solicitantului, deoarece o serie de omisiuni au condus la excluderea imediată a 
cererii nr. 4449 pentru nerespectarea mai multor condiții de eligibilitate.

TP este unul dintre cele câteva „organisme tehnice” care evaluează anumite categorii 
de cereri. TP este, de asemenea, un beneficiar în cadrul altor componente ale aceluiași 
POFC, pentru care AETP nu a putut depune o cerere. Petiționarul/reclamantul a 
susținut că TP nu ar trebui să evalueze cereri, pentru a evita conflictul de interese.

În ceea ce privește separarea funcțiilor referitor la TP în rolul său de organism tehnic 
pentru anumite măsuri și de beneficiar al altor măsuri, Comisia este satisfăcută de
clarificările oferite de autoritatea de gestionare a programului POFC. Activitățile 
pentru care TP ar putea fi beneficiar în cadrul POFC, precum „Sistema de Apoio a 
Acções Colectivas” (SIAC), au un caracter diferit față de activitățile pentru care TP 
este organismul de evaluare (precum sistemul de stimulente pentru calificarea și 
internaționalizarea IMM-urilor). Activitățile sau proiectele sprijinite în temeiul SIAC 
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au condus la generarea de bunuri publice pentru satisfacerea unor interese de natură 
generală, în timp ce activitățile sau proiectele sprijinite în temeiul sistemului de 
stimulente pentru calificare satisfac interese private pentru IMM-urile implicate. Cu 
toate acestea, s-ar putea ca limita să nu fie atât de clară pe cât declară autoritățile 
portugheze, întrucât pot exista suprapuneri.

În ceea ce privește întrebarea referitoare la cine evaluează proiectele de turism, 
Comisia este satisfăcută de clarificarea oferită de către autoritatea de gestionare.
Aceasta constată că AICEP nu evaluează toate proiectele legate de internaționalizare, 
ci doar pe cele în care majoritatea investițiilor (peste 50 %) se referă la 
internaționalizare. Prin urmare, proiectele legate de internaționalizare care privesc 
sectorul turismului, dar în care mai puțin de 50 % din investiții au legătură, de fapt, cu 
internaționalizarea, sunt evaluate de către TP.

Cu toate acestea, Comisia constată că într-un sistem precum cel portughez, în care 
condițiile și normele programelor precum sistemul de stimulente pentru inovare sau 
sistemul de stimulente pentru IMM-uri sunt foarte detaliate, consultarea solicitanților 
nu este prevăzută în mod explicit. Reclamantul indică faptul că tehnica normelor 
foarte detaliate poate genera îndoieli cu privire la corectitudinea procedurii atunci când
se realizează contacte neoficiale sau oficiale care nu sunt reglementate în mod explicit 
de astfel de norme. Faptul că normele sunt atât de detaliate ar putea face ca solicitanții 
să considere că nu există alte norme în afara celor stabilite în scris și că, prin urmare, 
astfel de contacte neoficiale sau oficiale, indiferent dacă sunt reglementate de 
principiul general al bunei guvernanțe, nu sunt permise nici în mod explicit, nici în 
mod implicit. Prin urmare, Comisia va sugera autorităților portugheze ca, pe viitor, 
atunci când modifică aceste programe sau dezvoltă noi programe, o astfel de 
consultare să fie menționată în mod explicit, ca bună practică de gestionare.

d) ELIGIBILITATEA AETP ÎN CADRUL ACȚIUNILOR COLECTIVE

Astfel cum s-a stabilit mai sus la literele a) și b), Comisia nu poate solicita autorităților 
portugheze să reevalueze cele două cereri din cadrul programelor finalizate. Cu toate 
acestea, pentru a sprijini inițiativele antreprenoriale ale AETP în mod constructiv, 
Comisia a solicitat în mod explicit autorităților portugheze să stabilească dacă și cum 
AETP ar putea transmite cererile în cadrul acțiunilor colective („Acções Colectivas”).
În ceea ce privește întrebarea dacă AETP ar putea fi beneficiar în cadrul unor astfel de 
acțiuni colective în cazul în care proiectul s-ar derula în interes general, Comisia este 
satisfăcută cu răspunsul oferit de autoritatea de gestionare și de TP și constată că 
AETP s-ar putea califica în cadrul programului SIAC. Potrivit răspunsului oferit de 
TP, acest lucru ar putea fi posibil chiar și separat, și anume, fără a fi necesară 
implicarea directă a întreprinderilor, cu condiția ca AETP să respecte celelalte criterii 
stabilite în cadrul acestui program.

În ceea ce privește posibila implicare a AETP și a expertizei și inițiativei acesteia în 
Polul de competitivitate și tehnologie al turismului 2015 („Pólo de Competitividade e 
Tecnologia Turismo 2015”), Comisia observă că acest lucru ar depinde de aderarea 
AETP la strategia aprobată. Cu toate acestea, astfel cum a subliniat TP, Pólo Turismo 
2015, asemenea oricărei strategii colective legate de eficiență, nu gestionează niciun 
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fond structural. Prin urmare, ar fi necesar ca toate proiectele pe care le include sau le 
poate include să candideze pentru instrumentul de sprijin financiar cel mai potrivit, în 
funcție de natura proiectului și promotorul acestuia.

e) REMUNERAREA PENTRU SERVICIILE FURNIZATE DE TP ȘI CHESTIUNI PRIVIND 
AJUTOARELE DE STAT

În cursul examinării petiției/plângerii, AETP a adus în atenție un alt aspect: TP poate 
primi sprijin public (îndeosebi de la bugetul național, însă posibil și în cadrul 
fondurilor structurale) pentru a desfășura servicii comparabile cu cele care ar putea fi 
dezvoltate de către AETP.

Comisia a întrebat dacă Decretul-lege nr. 191/2009, pe motiv că politica publică în 
domeniul turismului este un sector strategic pentru economia națională, ar schimba 
posibilitățile actorilor din sectorul turismului de a participa la POFC. Aceasta a afirmat 
că răspunsul ar trebui să se refere îndeosebi la obligația de a plăti pentru posibilitatea 
de a fi inclus în campanii de promovare organizate de TP [articolul 19 litera (b)]. În 
plus, Comisia a solicitat autorităților portugheze să explice dacă astfel de schimbări s-
ar reflecta într-o modificare a programului POFC sau în informațiile furnizate 
potențialilor beneficiari.

Din nefericire, răspunsul oferit de autoritatea de gestionare nu este unul satisfăcător.
Autoritatea de gestionare nu a oferit un răspuns la chestiunea unei posibile obligații de 
a plăti pentru posibilitatea de a fi inclus în campanii de promovare organizate de TP 
[articolul 19 litera (b)] și dacă astfel de schimbări ar trebui să se reflecte într-o 
modificare a POFC sau în informațiile oferite potențialilor beneficiari.

Prin urmare, Comisia se abține de la formularea unei poziții cu privire la posibila 
chestiune privind ajutoarele de stat și va examina în continuare acest aspect.

Concluzie

Cele două cereri prezentate în cadrul programelor cofinanțate de fonduri structurale [litera a) 
și litera b)] au fost refuzate, iar aceste cereri nu mai pot fi reevaluate. Instanțele portugheze 
vor trebui să decidă dacă refuzurile au fost ilegale și să formuleze concluziile 
corespunzătoare.

Prin urmare, Comisia va aborda aspectele legate de îmbunătățirea ulterioară a dispozițiilor și 
procedurilor naționale în cadrul reuniunilor sale periodice cu autoritățile programului, pentru 
a îmbunătăți informațiile aflate la dispoziția solicitanților la proiect și pentru a garanta că, în 
scrisorile de refuz, condițiile juridice care nu au fost îndeplinite de cerere sunt stabilite în mod 
exhaustiv și corect [de la litera a) la litera c)]. În plus, Comisia a analizat posibilitățile prin 
care AETP ar putea candida pe viitor și, îndeosebi, în cadrul programelor pentru acțiuni 
colective, și a informat AETP în consecință [litera d)].

Problema ajutoarelor de stat menționată la litera e) va fi examinată în continuare. Comisia va 
oferi în timp util Parlamentului European o poziție finală cu privire la acest aspect.
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5. (II) Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014.

Ulterior reuniunii Comisiei pentru petiții din mai 2012, Comisia l-a informat pe petiționar cu 
privire la constatările sale preliminare într-o scrisoare din 20 decembrie 2012. În această 
scrisoare, serviciile Comisiei au explicat motivul pentru care site-ul internet Descubra 
Portugal nu a presupus ajutoare de stat. De asemenea, petiționarul a fost informat în scrisoare 
cu privire la angajamentul Portugaliei potrivit căruia autoritățile sale din domeniul turismului 
nu desfășoară, nici nu finanțează vreo activitate comercială care nu este realizată cu 
principalul scop de a duce la îndeplinire obiectivul lor public de a furniza informații turiștilor 
și a promova țara, o regiune sau o zonă.

Petiționarul a atras astfel atenția serviciilor Comisiei cu privire la un nou proiect de lege, care 
în prezent este Legea 33/2013 din 16 mai 2013, deoarece articolul 31 din această lege face 
referire la veniturile provenite din activitățile comerciale. Comisia a solicitat autorităților 
portugheze să furnizeze informații referitoare la tipul de venituri menționate în acest articol.
Petiționarul a fost informat cu privire la această solicitare printr-un răspuns provizoriu la 
19 noiembrie 2013.

Prin scrisoarea din data de 27 ianuarie 2014, petiționarul a fost informat cu privire la 
răspunsul primit din partea Portugaliei. Acest răspuns prevede că încasările din vânzările de 
bunuri și servicii la care face referire articolul 31 din legea amintită au legătură cu activitatea 
de furnizare de informații, astfel cum este cazul ghidurilor, broșurilor și a hărților, ceea ce ține 
de obiectivul public al autorităților din domeniul turismului. De asemenea, petiționarul a fost 
informat cu privire la faptul că Comisia va considera soluționat dosarul plângerii.

Concluzie

În scrisoarea sa din 8 august 2011, Comisia a reacționat pe marginea aspectelor principale ale 
plângerii originale privind alegerea proiectelor care pot beneficia de cofinanțare din fonduri 
structurale în cadrul programelor operaționale. A rămas netratată chestiunea referitoare la 
atribuțiile asociației naționale din domeniul turismului, Turismo de Portugal. În 2013, 
petiționarul a invocat, de asemenea, atribuțiile asociaților regionale din domeniul turismului 
prevăzute de noua Lege 33/2013. Portugalia a clarificat faptul că acele atribuții se limitează la 
furnizarea de informații turiștilor, precum și la promovarea Portugaliei și a regiunilor și 
zonelor sale. Aceste activități nu cauzează probleme legate de ajutoarele de stat. Petiționarul a 
fost informat cu privire la acele constatări în scrisorile din 20 decembrie 2012 și 
27 ianuarie 2014. Se consideră așadar că dosarul plângerii depus la Comisie a fost soluționat.


