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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1132/2009, του H.M., πορτογαλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
πορτογαλικής ένωσης τουριστικών επιχειρήσεων «AETP», σχετικά με ελλιπή 
διαφάνεια 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 διατείνεται ότι 
στην υπόθεση που θίγει στην αναφορά σχετικά με απόρριψη αίτησης για ενίσχυση πρόκειται 
για κακοδιοίκηση και νεποτισμό και ότι, 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, του υποδεικνυόταν, 
πρώτον, να προσφύγει στις διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες τις οποίες προβλέπει η 
εθνική νομοθεσία και, δεύτερον, να υποβάλει επίσημη καταγγελία σε περίπτωση παραβίασης 
της νομοθεσίας της Ένωσης.

Ακολούθως, ο αναφέρων προέβη στην υποβολή επίσημης καταγγελίας. Σε απάντηση την 
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οποία απέστειλαν τη 16η 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 εξηγούνταν 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 προβλέπει το 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 της 31.07.2006), η ενίσχυση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων παρέχεται βάσει 
μιας προσέγγισης συμπληρωματικότητας και εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Σε αυτό το 
πλαίσιο, και βάσει της αρχής της επικουρικότητας, η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων είναι ευθύνη των κρατών μελών, στο ενδεικνυόμενο εδαφικό επίπεδο, σύμφωνα με το 
ιδιαίτερο θεσμικό σύστημα που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος (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 πτυχή 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 κατά το μεγαλύτερο μέρος 
τους 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 συγκεκριμένου 
προγράμματος, εφόσον τηρούν γενικές νομικές αρχές όπως η ίση μεταχείριση, η απαγόρευση 
των διακρίσεων και η διαφάνεια, και αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2009, ο αναφέρων διαβίβασε περαιτέρω πληροφορίες 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 
(σύμφωνα με τις συμπληρωματικές πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων) έχουν 
εγκριθεί παρόμοιες αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν από την «Turismo de Portugal».
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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 πιλοτικό σύστημα της ΕΕ, η επικοινωνία με τις πορτογαλικές αρχές, 
προκειμένου αυτές να λάβουν θέση σε ειδικά ερωτήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία 
επιλογής έργων, πραγματοποιείται μέσω του πιλοτικού συστήματος της ΕΕ. Βάσει του 
πιλοτικού συστήματος της ΕΕ, 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 του ανακοινώσει
την οριστική της θέση.


