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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1132/2009, ingediend door H.M. (Portugese nationaliteit), 
namens de Portugese associatie van toerismebedrijven "AETP", over gebrek 
aan transparantie in verband met steunaanvragen in het kader van de 
operationele programma’s van de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de wijze waarop de verantwoordelijke Portugese overheden de 
middelen beheren die zijn geoormerkt voor een aantal operationele programma’s in Portugal 
via het nationale strategische referentiekader (QREN). Indiener stelt dat er bij de in het 
verzoekschrift genoemde zaak aangaande afwijzing van een aanvraag voor steun sprake is van 
machtsmisbruik en nepotisme en aangezien hij van oordeel is dat een rechtszaak niet tot een 
oplossing voor het probleem zal leiden, verzoekt hij het Europees Parlement om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Indiener deed Commissievoorzitter Barroso over dezelfde kwestie een e-mail toekomen op 24 
september 2009. In het antwoord werd aanbevolen om eerst gebruik te maken van de 
administratieve en gerechtelijke procedures op nationaal niveau en in tweede instantie een 
officiële klacht in te dienen indien er sprake is van schending van de communautaire 
wetgeving.

Indiener diende een officiële klacht in. In haar antwoord van 16 december 2009 lieten de 
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Commissiediensten doorschemeren dat een positief of negatief besluit over structurele steun
voor een aanvraag voor een project geen onderwerp kan zijn van een openbare 
aanbestedingsprocedure.

Indiener deed commissaris Samecki een e-mail toekomen op 30 november 2009. In zijn 
antwoord zette de commissaris het mechanisme van gedeeld beheer onder het Structuurfonds 
en de taakverdeling tussen de lidstaten en de Commissie uiteen: operationele programma's in 
Portugal onder het nationale strategische referentiekader (QREN) worden door de Commissie 
en de instanties in de lidstaat in partnerschap uitgevoerd. Tot de exclusieve taken van de 
lidstaten behoren de selectie van en het toezicht op projecten.

Op grond van de aan de Commissiediensten verstrekte gegevens werd de aanvraag van 
indiener voor het project geheel overeenkomstig de criteria van de Portugese autoriteiten 
beoordeeld. Op 13 augustus 2009 kwam het directoraat Investeringen van "Turismo de 
Portugal" in overeenstemming met de in artikel 100 van de "Código do Procedimento 
Administrativo" genoemde procedure tot een definitieve afwijzing van de aanvraag voor het 
project, na twee eerdere negatieve antwoorden (11 maart 2009 en 28 april 2009).
Het moet worden benadrukt dat steun in het kader van het Structuurfonds uit hoofde van 
artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1083/2006, PB L 210 van 31.7.2006, wordt verleend 
overeenkomstig een benadering van complementariteit en partnerschap tussen de Commissie 
en de lidstaten, met inachtneming van hun respectieve bevoegdheden. In dit verband, en op 
grond van het beginsel van subsidiariteit, zijn de lidstaten verantwoordelijk voor de uitvoering 
van medegefinancierde maatregelen, en wel op het passende territoriale niveau en in 
overeenstemming met het institutionele stelsel dat specifiek is voor elke lidstaat (artikel 12 
van Verordening (EG) nr. 1083/2006).

Dit betekent met name dat de Commissie zich niet mag mengen in de selectie van projecten, 
aangezien dit valt onder de verantwoordelijkheid van de beheerautoriteiten, mits hun keuzes 
in overeenstemming zijn met de in de programmeringsdocumenten genoemde en in overleg 
met de Commissie aanvaarde beginselen en met de bestaande wetgeving.

Regels over de subsidieerbaarheid van uitgaven zijn meestal op nationaal niveau vastgesteld, 
hetgeen betekent dat het de lidstaten vrij staat om bepaalde acties of bepaalde categorieën van 
begunstigden op te nemen onder de verschillende prioritaire assen in een bepaald programma,
of uit te sluiten, mits daarbij algemene rechtsbeginselen zoals gelijke behandeling, non-
discriminatie en transparantie worden nageleefd en belangenconflicten worden voorkomen.

Op 18 december 2009 deed indiener de Commissie nadere informatie toekomen, die 
momenteel wordt geanalyseerd. In dit verband ging de Commissie na of de afwijzing van de 
aanvraag van indiener op objectieve selectiecriteria berustte en zijn aanvraag niet enkel de 
facto werd afgewezen, aangezien (volgens de nadere informatie van indiener) andere 
soortgelijke aanvragen van "Turismo de Portugal" wel werden goedgekeurd.

Deze zaak zal verder worden behandeld overeenkomstig de bepalingen inzake de behandeling 
van klachten. Aangezien Portugal een van de lidstaten is die deelneemt aan het Europese 
proefsysteem, werd de Portugese autoriteiten via het dit systeem verzocht in te gaan op 
concrete vragen over de selectieprocedure voor projecten. Via dit proefsysteem zouden de 
Portugese autoriteiten normaal gesproken een ontwerpantwoord doen toekomen aan de 
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Commissie, die het antwoord vervolgens doorstuurt naar de eiser. De Commissie zou 
opmerkingen kunnen maken over dit ontwerpantwoord. In dit geval geeft Portugal de 
voorkeur aan een antwoord dat de Commissie direct doet toekomen aan de eiser. Hoe dan 
ook, het antwoord van de Portugese autoriteiten laat nog op zich wachten.

De Commissie zal hierop jegens het Parlement terugkomen met een definitief standpunt.


