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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1132/2009, внесена от H.M., с португалско гражданство, от 
името на Асоциация 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 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 налице нарушение на 
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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 члена на Комисията 
Samecki. 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 
бенефициери 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 
обективни критерии за подбор, които не просто де факто изключват неговото 
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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 пилотната 
система на ЕС, с португалските органи е установен контакт чрез пилотната система на 
ЕС, за да изразят становище по конкретните въпроси, свързани с процеса на подбор на 
проекти. По принцип, съгласно пилотната система на 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.


