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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1132/2009 dėl skaidrumo stokos teikiant paramos prašymą pagal 
ES veiklos programas, kurią pateikė Portugalijos pilietis H. M. Portugalijos 
turizmo organizacijų kooperatyvo AETP vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl to, kaip Portugalijos valdžios institucijos valdo lėšas, 
skirtas kelioms veiklos programoms Portugalijoje pagal Nacionalinį strateginių krypčių planą 
(QREN). Peticijos pateikėjas teigia, kad peticijoje minimu atveju, susijusiu su atsisakymu 
suteikti paramą, piktnaudžiauta įgaliojimais ir nepotizmu, ir kadangi jis mano, kad iškėlus 
teisme bylą problema nebūtų išspręsta, jis ragina Europos Parlamentą įsikišti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 25 d. Komisijos buvo paprašyta pateikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„2009 m. rugsėjo 24 d. peticijos pateikėjas dėl šios problemos parašė elektroninį laišką 
primininkui Barroso. Atsakyme buvo pasiūlyta pirma – imtis nacionaliniuose teisės aktuose 
numatytų administracinių ar teismo procedūrų, antra – pateikti oficialų skundą tuo atveju, jei 
pažeidžiami Sąjungos teisės aktai.

Tada peticijos pateikėjas pateikė oficialų skundą. 2009 m. gruodžio 16 d. išsiųstame atsakyme 
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Komisijos tarnybos nurodė, kad teigiamas arba neigiamas sprendimas teikti struktūrinę 
paramą pagal projekto paraišką nėra viešųjų pirkimų klausimas.

2009 m. lapkričio 30 d. peticijos pateikėjas parašė elektroninį laišką Komisijos nariui 
Samecki. Atsakyme buvo paaiškintas pasidalijamojo valdymo pagal Struktūrinius fondus 
mechanizmas ir užduočių pasiskirstymas tarp valstybių narių ir Komisijos: veiklos programos 
numatytos Portugalijos Nacionaliniame strateginių krypčių plane (QREN) yra įgyvendinamos 
Komisijos ir valstybės narės valdžios institucijų partnerystės pagrindu. Valstybės narės 
atsakomybei priklausančios užduotys apima atskirų projektų atrinkimą ir stebėseną.

Remiantis Komisijos tarnybų turima informacija, peticijos pateikėjo projekto paraiška buvo 
vertinama laikantis Portugalijos valdžios institucijų nurodytų kriterijų. 
2009 m. rugpjūčio 13 d. „Turismo de Portugal“ investavimo direkcija pagal „Código do 
Procedimento Administrativo“ 100 straipsnyje išdėstytą procedūrą galutinai atmetė projekto 
paraišką, prieš tai pateikusi du išankstinius neigiamus atsakymus (2009 m. kovo 11 d. ir 
2009 m. balandžio 28 d.).
Reikia pabrėžti, kad remiantis 2006 m. liepos 31 d. reglamento (EB) Nr. 1083/2006 OL L 210 
11 straipsniu, struktūrinių fondų pagalba yra teikiama remiantis Komisijos ir valstybių narių 
papildomumo ir partnerystės principu, deramai atsižvelgiant į atitinkamus jų įgaliojimus. 
Atsižvelgiant į šį kontekstą, o taip pat remiantis subsidiarumo principu, bendro finansavimo 
veiksmų įgyvendinimas yra valstybių narių atsakomybė, taikoma pačiu tinkamiausiu 
teritoriniu lygmeniu ir laikantis kiekvienos valstybės narės institucijų sistemos (reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006 12 straipsnis).

Todėl visų pirma Europos Komisija negali kištis į projektų atranką, nes ji priklauso 
vadovaujančių institucijų kompetencijai, su sąlyga, kad jų pasirinkimas atitinka programos 
dokumentuose išdėstytus principus, priimtus konsultuojantis su Komisija, ir kad jos laikosi 
tuo metu galiojančių teisės aktų.

Dauguma aspektų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės nustatomos nacionaliniu lygiu, o tai 
reiškia, kad valstybės narės gali įtraukti tam tikrų rūšių veiklą ar tam tikrų naudos gavėjų 
kategorijas pagal įvairias duotos programos prioritetų kryptis arba jų neįtraukti, jei laikosi 
bendrųjų teisinių principų, tokių kaip vienodo požiūrio, nediskriminavimo ir skaidrumo, ir 
vengia interesų konfliktų.

2009 m. gruodžio 18 d. iš peticijos pateikėjo gauta daugiau informacijos, kuri šiuo metu 
analizuojama. Komisija tiria, ar peticijos pateikėjo paraiška buvo atmesta remiantis 
objektyviais atrankos kriterijais, o ne tiesiog de facto atmetė peticijos pateikėjo paraišką, 
kadangi (pagal peticijos pateikėjo suteiktą papildomą informaciją) buvo patvirtintos panašios 
paraiškos, kurias teikė „Turismo de Portugal“.

Atvejis toliau tiriamas pagal skundams tirti taikomas nuostatas. Kadangi Portugalija yra viena 
iš valstybių narių, dalyvaujančių ES Bandomojoje sistemoje, į Portugalijos institucijas 
kreipiamasi, naudojantis ES Bandomąja sistema, siekiant priimti poziciją dėl konkrečių 
klausimų, susijusių su projektų atrankos procesu. Pagal ES Bandomąją sistemą, laikantis 
įprastinės tvarkos, Portugalijos valdžios institucijos turėtų atsiųsti Komisijai skundo pateikėjui 
adresuoto atsakymo projektą. Tada Komisija turėtų pakomentuoti atsakymo projektą. Tačiau 
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Portugalija nori, kad Komisija nusiųstų atsakymą tiesiogiai skundo pateikėjui. Bet kuriuo 
atveju Portugalijos valdžios reakcija yra neįgyvendinta.

Komisija dar pateiks Europos Parlamentui galutinę poziciją.“


