
CM\814420DA.doc PE441.092v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

22.4.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1132/2009 af H.M., portugisisk statsborger, for den portugisiske 
sammenslutning af turistvirksomheder "AETP", om manglende gennemsigtighed i 
forbindelse med ansøgning om støtte inden for rammerne af EU's operationelle 
programmer

1. Sammendrag

Andrageren påklager den måde, hvorpå de ansvarlige portugisiske myndigheder forvalter de 
midler, der er afsat til en række operationelle programmer i Portugal via den nationale 
strategiske referenceramme(QREN). Andrageren hævder, at der i den i andragendet rejste sag 
om afvisning af støttetildeling er tale om magtmisbrug og nepotisme, og da han ikke mener, at 
en retssag vil føre til en løsning på problemet, anmoder han Europa-Parlamentet om at gribe 
ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. november 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Andrageren sendte en e-mail til præsident Barroso om samme emne den 24. september 2009. 
I svaret blev det foreslået, at vedkommende først skulle forsøge med de administrative eller 
juridiske procedurer omfattet af den nationale lovgivning, og derefter indgive en officiel klage 
i tilfælde af en overtrædelse af EU-lovgivningen.

Andrageren indgav dengang en officiel klage. I et svar af 16. december 2009 erklærede 
Kommissionens tjenestegrene, at en positiv eller negativ beslutning om bevilling af 
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strukturbistand til en projektansøgning ikke var et spørgsmål om offentligt udbud.

Andrageren sendte en e-mail til kommissionsmedlem Samecki den 30. november 2009. I 
svaret blev mekanismen for fælles forvaltning i henhold til strukturfondene samt 
opgavefordelingen mellem medlemsstaterne og Kommissionen forklaret: Operationelle 
programmer omfattet af de nationale strategiske referencerammer (QREN) for Portugal 
gennemføres i et samarbejde mellem Kommissionen og myndighederne i medlemsstaterne. 
Medlemsstaternes opgaver omfatter udvælgelse og overvågning af individuelle projekter. 

Ifølge de tilgængelige oplysninger for Kommissionens tjenestegrene blev andragerens 
projektansøgning vurderet i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat af 
myndighederne i Portugal. Den 13. august 2009 udstedte investeringsafdelingen i "Turismo 
de Portugal" i overensstemmelse med den fastsatte procedure i artikel 100 i "Código do 
Procedimento Administrativo" en endelig afvisning af projektansøgningen efter to indledende 
negative svar (11. marts 2009 og 28. april 2009).
I henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 1083/2006 EUT L 210 af 31.07.06 ydes bistand 
under strukturfondene i henhold til en strategi, som omfatter komplementaritet og partnerskab 
mellem Kommissionen og medlemsstaterne under behørig hensyntagen til deres respektive 
beføjelser. I denne sammenhæng og på baggrund af nærhedsprincippet er medlemsstaterne 
ansvarlig for gennemførelsen af medfinansierede foranstaltninger på det mest relevante 
territoriale niveau og i henhold til den enkelte medlemsstats institutionssystem (artikel 12 i 
forordning (EF) nr. 1083/2006).

Dette betyder i særdeleshed, at Kommissionen ikke må gribe ind i udvælgelsen af projekter, 
da dette hører under forvaltningsmyndighedernes kompetenceområde, forudsat at deres valg 
er i overensstemmelse med de fastlagte principper i programmeringsdokumenterne, der blev 
vedtaget efter høring af Kommissionen, samt at de overholder gældende lovgivning. 

Regler om udgifters støtteberettigelse fastsættes i de fleste tilfælde på nationalt niveau, hvilket 
betyder, at medlemsstaterne frit kan inkludere eller ekskludere visse typer operationer eller 
bestemte kategorier af bidragsydere i henhold til forskellige prioriteringsakser i et bestemt 
program, forudsat at de respekterer de generelle lovgivningsprincipper som ligebehandling, 
ikkediskriminering og gennemsigtighed og undgår interessekonflikter.

Den 18. december 2009 modtog Kommissionen yderligere oplysninger fra andrageren, der på 
nuværende tidspunkt er ved at blive analyseret. I denne forbindelse har Kommissionen 
undersøgt, hvorvidt afvisningen af andragerens ansøgning er baseret på objektive 
udvælgelseskriterier, som ikke blot automatisk ekskluderer andragers ansøgning, da lignende 
ansøgninger (ifølge de supplerende oplysninger fra andrager) indsendt af "Turismo de 
Portugal" blev godkendt. 

Der følges op på sagen i henhold til bestemmelser for behandling af klager. Da Portugal er en 
af de medlemsstater, der deltager i EU's pilotsystem, kontaktes de portugisiske myndigheder 
via EU's pilotsystem og bedes tage stilling til nøjagtige spørgsmål vedrørende 
projektudvælgelsesprocessen. I henhold til EU's pilotsystem skal de portugisiske myndigheder 
normalt sende et udkast til svar til Kommissionen, der skal sendes til klager. Kommissionen 
skal herefter kommentere på dette udkast til svar. Portugal foretrækker imidlertid, at svar 
sendes direkte af Kommissionen til klager. Der mangler stadig svar fra de portugisiske 
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myndigheder.

Kommissionen vender tilbage til Europa-Parlamentet med en endelig holdning."


