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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1132/2009, adresată de H.M., de cetățenie portugheză, în numele 
asociației portugheze de activități turistice „AETP”, privind lipsa de 
transparență în ceea ce privește cererea de finanțare în cadrul programelor 
operaționale din UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă modalitatea în care autoritățile portugheze responsabile gestionează 
fondurile care sunt alocate unei serii de programe operaționale din Portugalia prin intermediul 
Cadrului de referință național strategic (QREN). Petiționarul susține că în cazul semnalat în 
petiția privind respingerea acordării unui ajutor, este vorba despre abuz de putere și nepotism 
și întrucât el nu consideră că un caz juridic va conduce la rezolvarea problemei, solicită 
Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiționarul a trimis un e-mail președintelui Barroso pe aceeași temă la 24 septembrie 2009. În 
răspunsul la acesta, petiționarului i s-a sugerat ca, mai întâi, să recurgă la procedurile 
administrative sau judiciare prevăzute în temeiul legislației naționale și, în al doilea rând, să 
prezinte o plângere oficială, în cazul în care este vorba despre o încălcare a legislației Uniunii.
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Petiționarul nu a făcut o plângere oficială. Într-un răspuns trimis la 16 decembrie 2009, 
serviciile Comisiei au indicat că o decizie pozitivă sau negativă de acordare a unei asistențe 
structurale unei cereri referitoare la un proiect nu este o chestiune ce ține de achizițiile 
publice.

Petiționarul a trimis un e-mail comisarului Samecki la 30 noiembrie 2009. În răspunsul la 
acesta, se explică mecanismul gestionării comune în cadrul fondurilor structurale și distribuția 
sarcinilor dintre statele membre și Comisie; astfel, programele operaționale vizate de Cadrul 
de referință național strategic (QREN) pentru Portugalia sunt puse în aplicare în parteneriat de 
către Comisie și autoritățile din statul membru. Sarcinile care sunt responsabilitatea statelor 
membre includ selectarea și monitorizarea proiectelor individuale.

În conformitate cu informațiile aflate la dispoziția serviciilor Comisiei, cererea de proiect a 
petiționarului a fost evaluată în conformitate cu criteriile prevăzute de autoritățile portugheze. 
La 13 august 2009, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 100 din „Código do 
Procedimento Administrativo”, Direcția de investiții „Turismo de Portugal” a emis un refuz 
definitiv al cererii de proiect după două răspunsuri preliminare negative (din 11 martie 2009 și 
28 aprilie 2009).
Trebuie subliniat faptul că, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006 (JO L 210, 31.7.2006) asistența în temeiul fondurilor structurale este acordată 
în conformitate cu o abordare a complementarității și parteneriatului între Comisie și statele 
membre, acordându-se atenția cuvenită competențelor lor respective. În acest context și pe 
baza principiului subsidiarității, punerea în aplicare a acțiunilor cofinanțate este 
responsabilitatea statelor membre la nivelul teritorial adecvat, în conformitate cu sistemul 
instituțional propriu fiecărui stat membru [articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006].

Aceasta înseamnă, în particular, faptul că Comisia Europeană nu poate interveni în selecția 
proiectelor, deoarece acest lucru intră în sfera de competență a autorităților de gestionare, cu 
condiția ca alegerile lor să fie în conformitate cu principiile stabilite în documentele de 
programare adoptate în consultare cu Comisia și să respecte legislația în vigoare.

Normele privind eligibilitatea cheltuielilor sunt stabilite la nivel național în majoritatea 
privințelor, adică statele membre sunt libere să includă sau să excludă anumite tipuri de 
operațiuni sau anumite categorii de beneficiari în cadrul diferitelor axe prioritare dintr-un 
anumit program, cu respectarea principiilor legale generale precum egalitatea de tratament, 
nediscriminarea și transparența și cu evitarea conflictelor de interese.

La 18 decembrie 2009, petiționarul a furnizat informații suplimentare, care, în prezent, sunt în 
curs de analizare. În această privință, Comisia a examinat dacă refuzul cererii petiționarului se 
bazează pe criterii de selecție obiective, care nu fac doar să excludă de facto cererea 
petiționarului, de vreme ce (în conformitate cu informațiile suplimentare furnizate de 
petiționar) cereri similare prezentate de „Turismo de Portugal” au fost aprobate.

Cazul este monitorizat în temeiul dispozițiilor care reglementează soluționarea plângerilor. 
Având în vedere că Portugalia este unul din statele membre care participă la sistemul 
„EU Pilot”, autoritățile portugheze sunt contactate prin intermediul acestuia pentru a lua o 
poziție privind tocmai chestiunile legate de procesul de selectare a proiectului. În cadrul 
sistemului „EU Pilot”, în mod normal, autoritățile portugheze ar trebui să trimită Comisiei un 
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proiect de răspuns pe adresa autorului plângerii. Comisia ar trebui să comenteze apoi asupra 
proiectului de răspuns respectiv. Cu toate acestea, Portugalia preferă ca răspunsul să fie trimis 
în mod direct de către Comisie autorului plângerii. În orice caz, reacția din partea autorităților 
portugheze este încă așteptată.

Comisia va reveni în Parlamentul European cu o poziție finală.


