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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: H.M., portugál állampolgár által a portugál turisztikai vállalkozások 
egyesületének, az „AETP”-nek a nevében benyújtott 1132/2009. számú 
petíció az uniós operatív programok keretében beadott támogatási 
pályázatok átláthatatlanságról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja azt az eljárásmódot, amellyel az illetékes portugál hatóságok 
a portugáliai operatív programokhoz nyújtott támogatást a nemzeti stratégiai referenciakereten 
(QREN) keresztül kezelik. A petíció benyújtója szerint a petícióban felvetett ügy, amelyben a 
támogatást megtagadták, hatalommal való visszaélésnek és nepotizmusnak tekinthető, és 
mivel úgy véli, hogy a problémát per indításával nem lehet megoldani, az Európai Parlament 
közbeavatkozását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció benyújtója 2009. szeptember 24-én ugyanebben az ügyben e-mailt küldött Barroso 
elnöknek. A válaszban azt javasolták neki, hogy először vegye igénybe a nemzeti 
jogszabályok alapján meghatározott közigazgatási vagy igazságszolgáltatási eljárásokat, 
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másodszor pedig az Unió jogszabályainak megsértése esetén nyújtson be hivatalos panaszt.

A petíció benyújtója ezt követően valóban hivatalos panaszt nyújtott be. A Bizottság 
szolgálatai a 2009. december 16-án küldött válaszban jelezték, hogy a strukturális támogatás 
projektpályázat számára történő odaítélésére vonatkozó kedvező vagy kedvezőtlen döntés 
nem közbeszerzési kérdés.

A petíció benyújtója 2009. november 30-án e-mailt küldött Samecki biztosnak. A válaszban 
kifejtették a strukturális alapok megosztott kezelésének mechanizmusát, valamint a 
tagállamok és a Bizottság közötti feladatmegosztást. A portugál nemzeti stratégiai 
referenciakeret (QREN) által felölelt operatív programokat a Bizottság és a tagállami 
hatóságok közötti partnerség keretében hajtják végre. A tagállamok felelősségét képező 
feladatok közé tartozik az egyes projektek kiválasztása és ellenőrzése.

A Bizottság szolgálatainak rendelkezésére álló információk szerint a petíció benyújtójának 
projektpályázatát a portugál hatóságok által megszabott kritériumokkal összhangban 
értékelték. 2009. augusztus 13-án a „Turismo de Portugal” Beruházási Igazgatósága a 
„Código do Procedimento Administrativo” 100. cikkében meghatározott eljárással 
összhangban két előzetes negatív válasz után (2009. március 11. és 2009. április 28.) kiadta a 
projektpályázat végleges elutasítását.
Hangsúlyozni kell, hogy az 1083/2006/EK rendelet (HL L 210., 2006.7.31.) 11. cikke szerint 
a strukturális alapok keretében a Bizottság és a tagállamok közötti kiegészítő jelleg és 
partnerség megközelítésének megfelelően nyújtanak támogatást, kellő figyelemmel ezek 
hatásköreire. Ebben az összefüggésben, a szubszidiaritás elve alapján a társfinanszírozott 
intézkedések végrehajtásáért a tagállamok felelősek a legmegfelelőbb területi szinten, az 
egyes tagállamokra jellemző intézményi rendszerrel összhangban (az 1083/2006/EK rendelet 
12. cikke).

Ez különösen azt jelenti, hogy az Európai Bizottság nem avatkozhat be a projektek 
kiválasztásába, mivel ez az irányító hatóságok hatáskörébe tartozik, feltéve hogy választásaik 
összhangban vannak a Bizottsággal folytatott konzultáció alapján elfogadott programozási 
dokumentumokban megállapított elvekkel, és hogy megfelelnek az aktuális jogszabályoknak.

A kiadások támogathatóságára vonatkozó szabályokat a legtöbb szempontból nemzeti szinten 
szabják meg, ami azt jelenti, hogy a tagállamok az adott program prioritási tengelyei alapján 
szabadon bevonhatnak vagy kizárhatnak bizonyos típusú tevékenységeket vagy bizonyos 
kedvezményezetti kategóriákat, az általános jogi elvek – úgymint egyenlő bánásmód, 
megkülönböztetésmentesség és átláthatóság – tiszteletben tartása és az összeférhetetlenségek 
elkerülése mellett.

2009. december 18-án a petíció benyújtója további információkkal szolgált, amelyek 
vizsgálata jelenleg folyik. E tekintetben a Bizottság megvizsgálta, hogy a petíció benyújtója 
pályázatának elutasítása objektív kiválasztási kritériumokon alapul-e, amelyek nem pusztán 
ténylegesen kizárják a petíció benyújtójának pályázatát, mivel (a petíció benyújtójának 
további tájékoztatása szerint) a „Turismo de Portugal” által benyújtott hasonló pályázatokat 
jóváhagyták.

Az ügyet a panaszok kezelésére irányadó rendelkezések alapján nyomon követik. Mivel 
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Portugália egyike az EU Pilot rendszerében részt vevő tagállamoknak, a portugál 
hatóságokkal az EU Pilot rendszerén keresztül kapcsolatba lépnek, hogy foglaljanak állást a 
projektkiválasztási folyamattal kapcsolatos pontos kérdésekben. Az EU Pilot rendszerének 
keretében a portugál hatóságoknak normális esetben el kell küldeniük a Bizottságnak a 
panaszosnak címzett választervezetet. A Bizottságnak ezt követően észrevételeket kell tennie 
a választervezettel kapcsolatban. Portugália azonban azt részesíti előnyben, hogy a Bizottság 
közvetlenül küldjön választ a panaszosnak. Mindenesetre még nem érkezett meg a portugál 
hatóságok válasza.

A Bizottság be fog számolni az Európai Parlamentnek a végleges álláspontról.


