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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1132/2009, którą złożył H.M. (Portugalia) w imieniu portugalskiej
spółdzielni turystycznej „AETP”, w sprawie braku przejrzystości w związku 
z wnioskiem o wsparcie finansowe w ramach programów operacyjnych UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wnosi sprzeciw wobec sposobu, w jaki władze portugalskie zarządzają 
funduszami przydzielanymi wielu programom realizowanym w Portugalii w ramach 
narodowych strategicznych ram odniesienia (NSRO). Składający petycję informuje, że 
w przypadku wskazanym w petycji, a dotyczącym odmowy przyznania wsparcia miały 
miejsce przekroczenie uprawnień i nepotyzm, a ponieważ uważa, że postępowanie sądowe nie 
doprowadzi do rozwiązania problemu, zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o interwencję.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

W dniu 24 września 2009 r. składający petycję przesłał do przewodniczącego José Manuela 
Barroso list elektroniczny w tej samej sprawie. W odpowiedzi zasugerowano, by najpierw 
odwołał się on do procedur administracyjnych lub sądowych przewidzianych na mocy 
prawodawstwa krajowego, a w drugiej kolejności złożył oficjalną skargę w przypadku 
naruszenia prawa unijnego.

Następnie składający petycję złożył oficjalną skargę. W odpowiedzi przesłanej w dniu 
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16 grudnia 2009 r. służby Komisji zaznaczyły, że pozytywna lub negatywna decyzja 
o przyznaniu pomocy strukturalnej na wniosek projektowy nie jest kwestią wchodzącą 
w zakres przetargów publicznych.

W dniu 30 listopada 2009 r. składający petycję przesłał list elektroniczny do komisarza Pawła 
Sameckiego. W odpowiedzi wyjaśniono mechanizm zarządzania dzielonego w odniesieniu do 
funduszy strukturalnych i podział zadań między państwa członkowskie a Komisję: programy 
operacyjne objęte narodowymi strategicznymi ramami odniesienia (NSRO) dla Portugalii są 
realizowane w oparciu o partnerstwo Komisji i władz w państwie członkowskim. Zadania, 
które leżą w gestii państw członkowskich, to wybór i monitorowanie poszczególnych 
projektów.

Zgodnie z informacjami, którymi dysponują służby Komisji, wniosek projektowy 
składającego petycję został oceniony zgodnie z kryteriami określonymi przez władze 
portugalskie. W dniu 13 sierpnia 2009 r. Dyrekcja ds. Inwestycji „Turismo de Portugal”, 
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 100 „Código do Procedimento Administrativo”, 
wydała ostateczną odmowę zatwierdzenia wniosku projektowego po udzieleniu dwóch 
wstępnych odpowiedzi negatywnych (11 marca 2009 r. i 28 kwietnia 2009 r.).

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, Dz.U. L 210 
z 31.07.2006 pomoc z funduszy strukturalnych udzielana jest zgodnie z podejściem opartym 
na komplementarności i partnerstwie między Komisją i państwami członkowskimi, przy 
należnym poszanowaniu ich odnośnych kompetencji. W tym kontekście i na podstawie 
zasady pomocniczości realizacja działań współfinansowanych należy do obowiązków państw 
członkowskich na właściwym szczeblu terytorialnym, zgodnie z systemem instytucjonalnym 
właściwym dla każdego państwa członkowskiego (art. 12 rozporządzenia (WE) 
nr 1083/2006).

Oznacza to przede wszystkim, że Komisja Europejska nie może ingerować w proces wyboru 
projektów, ponieważ wchodzi to w zakres uprawnień instytucji zarządzających, pod 
warunkiem że ich wybory są zgodne z zasadami ustanowionymi w dokumentach 
programowych przyjętych w konsultacji z Komisją, a także z obowiązującym 
prawodawstwem.

W większości przypadków zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków ustanawiane są na 
szczeblu krajowym, co oznacza, że państwa członkowskie mają swobodę w zakresie 
włączania czy wyłączania niektórych rodzajów działań i niektórych kategorii beneficjentów 
w ramach różnych osi priorytetowych danego programu przy jednoczesnym poszanowaniu 
zasad ogólnych, takich jak równe traktowanie, niedyskryminacja i przejrzystość, oraz 
unikaniu konfliktów interesów.

W dniu 18 grudnia 2009 r. otrzymano od składającego petycję dalsze informacje, które są 
obecnie analizowane. W tym kontekście Komisja zbadała, czy odmowa zatwierdzenia 
wniosku projektowego składającego petycję bazuje na obiektywnych kryteriach wyboru, 
które wykluczają ów wniosek nie tylko de facto, bowiem (zgodnie z dodatkowymi 
informacjami przekazanymi przez składającego petycję) podobne wnioski przedłożone przez 
„Turismo de Portugal” zostały zatwierdzone.
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Sprawa jest prowadzona na mocy przepisów regulujących rozpatrywanie skarg. Ponieważ 
Portugalia jest jednym z państw członkowskich uczestniczących w systemie UE Pilot, 
z władzami portugalskimi kontakt nawiązywany jest za pośrednictwem tego systemu, tak aby 
zajęły one stanowisko wobec konkretnych kwestii związanych z procesem wyboru projektów. 
W ramach systemu UE Pilot władze portugalskie powinny właściwie przesłać Komisji projekt 
odpowiedzi, która ma zostać skierowana do skarżącego. Komisja powinna zatem przekazać 
uwagi dotyczące projektu odpowiedzi. Jednak Portugalia woli, by Komisja bezpośrednio 
przesłała odpowiedź skarżącemu. W każdym razie reakcja władz portugalskich nadal nie 
została nadesłana.

Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu swoje ostateczne stanowisko.


