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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1132/2009, imressqa minn H.M., ta’ nazzjonalità Portugiża, f’isem 
il-koperattiva ta’ organizzazzjoni turistika Portugiża ‘AETP’, dwar in-
nuqqas ta’ trasparenza fir-rigward ta’ applikazzjoni għal appoġġ fil-qafas 
tal-programmi operazzjonali tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jappella kontra l-mod li bih l-awtoritajiet Portugiżi qed jamministraw il-
fondi allokati lil għadd ta’ programmi operazzjonali fil-Portugall permezz tal-Qafas 
Strateġiku Nazzjonali ta’ Referenza (QREN). Il-petizzjonant isostni li fil-każ imqajjem fil-
petizzjoni rigward iċ-ċaħda li jingħata appoġġ, kien hemm abbuż ta’ poter u nepotiżmu, u 
huwa tal-fehma li kawża legali mhix se ssolvi l-problema, u huwa qed jitlob lill-Parlament 
Ewropew jintervieni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjonant bagħat ittra elettronika lill-President Barroso dwar l-istess kwistjoni fl-24 ta’ 
Settembru 2009. Ir-risposta ssuġġeriet li, l-ewwel, wieħed jirrikorri għall-proċeduri 
amministrattivi jew ġudizzjali previsti taħt il-leġiżlazzjoni nazzjonali, u t-tieni, iressaq ilment 
uffiċjali f’każ li jkun hemm ksur tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.
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Il-petizzjonant, imbagħad, fil-fatt ressaq ilment uffiċjali. F’risposta mibgħuta fis-16 ta’ 
Diċembru 2009, is-servizzi tal-Kummissjoni qalu li d-deċiżjoni pożittiva jew negattiva biex 
tingħata assistenza strutturali lil applikazzjoni ta’ proġett ma kinitx kwistjoni ta’ offerta 
pubblika.

Fit-30 ta’ Novembru 2009, il-petizzjonant bagħat ittra elettronika lill-Kummissarju Samecki. 
Ir-risposta spjegat il-mekkaniżmu ta’ ġestjoni kondiviża fil-qafas tal-Fondi Strutturali u d-
distribuzzjoni tal-kompiti bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni: il-programmi operazzjonali 
koperti mill-Qafas ta’ Referenza Strateġiku Nazzjonali (QREN) għall-Portugall huma 
implimentati fi sħubija bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet fl-Istat Membru. Il-kompiti li 
huma r-responsabilità tal-Istati Membri jinkludu l-għażla u l-monitoraġġ ta’ proġetti 
individwali.

Skont l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tas-servizzi tal-Kummissjoni, l-applikazzjoni tal-
petizzjonant għall-proġett ġiet evalwata f’konformità mal-kriterji stabbiliti mill-awtoritajiet 
Portugiżi. Fit-13 ta’ Awwissu 2009, wara żewġ risposti negattivi preliminari (tal-11 ta’ Marzu 
2009 u t-28 ta’ April 2009), id-Direttorat għall-Investiment tat-“Turismo de Portugal” ħareġ 
ċaħda definittiva tal-applikazzjoni għall-proġett, skont il-proċedura prevista fl-Artikolu 100 
tal-“Código do Procedimento Administrativo”.
Għandu jiġi enfasizzat li, skont l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006, ĠU L 
210, 31.07.2006, l-għajnuna fil-qafas tal-Fondi Strutturali hi pprovduta skont approċċ ta’ 
kumplimentarjetà u sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, fejn is-setgħat rispettivi 
tagħhom jingħataw l-importanza dovuta. F’dan il-kuntest, u abbażi tal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, l-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet kofinanzjati taqa’ taħt ir-responsabilità tal-
Istati Membri, fl-aktar livell territorjali adattat u skont is-sistema istituzzjonali ta’ kull Stat 
Membru (Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006).

B’mod partikolari, dan ifisser li l-Kummissjoni Ewropea ma tintervjenix fl-għażla tal-proġetti
għax dan jaqa’ taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet maniġerjali, sakemm l-għażliet tagħhom 
ikunu f’konformità mal-prinċipji stipulati fid-dokumenti ta’ programmar adottati 
f’konsultazzjoni mal-Kummissjoni u mal-leġiżlazzjoni attwali.

Ir-regoli dwar l-eliġibilità tal-ispiża essenzjalment huma stipulati fil-livell nazzjonali, jiġifieri 
l-Istati Membri huma liberi li jinkludu jew jeskludu ċerti tipi ta’ operazzjonijiet jew ċerti 
kategoriji ta’ benefiċjarji skont l-assi ta’ prijorità differenti fi programm partikolari, waqt li 
jirrispettaw prinċipji ġenerali legali bħat-trattament ugwali, in-nondiskriminazzjoni u t-
trasparenza, u jevitaw kunflitti ta’ interess.

Fit-18 ta’ Diċembru 2009, waslet informazzjoni kumplimentari mill-petizzjonant, li bħalissa 
qed tiġi analizzata. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni eżaminat jekk iċ-ċaħda tal-applikazzjoni 
tal-petizzjonant hijiex ibbażata fuq kriterji ta’ għażla oġġettivi li ma jeskludux biss de facto l-
applikazzjoni tal-petizzjonant, ladarba (skont l-informazzjoni addizzjonali tal-petizzjonant) 
ġew approvati applikazzjonijiet simili sottomessi mit-“Turismo de Portugal”.

Il-każ ġie segwit skont id-dispożizzjonjiet li jirregolaw it-trattament ta’ lmenti. Billi l-
Portugall huwa wieħed mill-Istati Membri li qed jipparteċipaw fis-sistema Pilota tal-UE, l-
awtoritajiet Portugiżi qed jiġu kkuntattjati permezz tas-sistema Pilota tal-UE biex jieħdu
pożizzjoni dwar mistoqsijiet preċiżi relatati mal-proċess tal-għażla tal-proġetti. Skont is-
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sistema Pilota tal-UE, normalment, l-awtoritajiet Portugiżi għandhom jibagħtu lill-
Kummissjoni abbozz ta’ risposta li għandha tiġi indirizzata lil min ikun ressaq ilment. 
Imbagħad, il-Kummissjoni għandha tikkummenta fuq dan l-abbozz ta’ risposta. Madankollu, 
il-Portugall jippreferi li r-risposta tintbagħat direttament lil min ikun ressaq ilment mingħand 
il-Kummissjoni. Xorta waħda, ir-reazzjoni mill-awtoritajiet Portugiżi għadha pendenti.

Il-Kummissjoni terġa’ tikkuntattja lill-Parlament Ewropew b’opinjoni finali.


