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Temats: Lūgumraksts Nr. 1132/2009, ko Portugāles tūrisma organizāciju kooperatīva 
„AETP” vārdā iesniedza Portugāles valstspiederīgais H. M., par 
pārredzamības trūkumu attiecībā uz atbalsta pieteikumu ES rīcības 
programmu ietvaros

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par veidu, kādā Portugāles iestādes, izmantojot nacionālo 
stratēģisko ietvardokumentu (QREN), pārvalda vairākām Portugāles rīcības programmām 
piešķirtos līdzekļus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka lūgumrakstā saistībā ar atbalsta 
piešķiršanas atteikumu minētajā gadījumā ir notikusi varas ļaunprātīga izmantošana un 
nepotisms, un, tā kā viņš uzskata, ka lietas izskatīšana tiesā problēmu neatrisinās, viņš lūdz 
Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs 2009. gada 24. septembrī priekšsēdētājam J. M. Barroso nosūtīja e-
pasta vēstuli par šo pašu jautājumu. Atbildē uz to tika ierosināts, pirmkārt, izmantot valsts 
tiesību aktos paredzētās administratīvās un tiesas procedūras un, otrkārt, Eiropas Savienības 
tiesību aktu pārkāpumu gadījumā iesniegt oficiālu sūdzību.

Lūgumraksta iesniedzējs pēc tam iesniedza oficiālu sūdzību. 2009. gada 16. decembrī 
nosūtītajā atbildē Komisijas dienesti norādīja, ka lēmums par to, vai projekta pieteikumam 
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piešķirt vai nepiešķirt struktūrfondu atbalstu, nav atklāta konkursa jautājums.

Lūgumraksta iesniedzējs 2009. gada 30. novembrī nosūtīja e-pasta vēstuli komisāram 
P. Samecki. Atbildē uz to tika izskaidrots struktūrfondu dalītās pārvaldības mehānisms un 
uzdevumu sadalījums starp dalībvalstīm un Komisiju: rīcības programmas, kas ietilpst 
Portugāles nacionālajā stratēģiskajā ietvardokumentā (QREN), tiek īstenotas partnerībā starp 
Komisiju un šīs dalībvalsts iestādēm. Dalībvalstu kompetencē ietilpstošie uzdevumi ir 
projektu atlase un uzraudzība.

Saskaņā ar Komisijas dienestu rīcībā esošo informāciju lūgumraksta iesniedzēja projekta 
pieteikums tika izvērtēts atbilstoši Portugāles iestāžu noteiktajiem kritērijiem. 2009. gada 
13. augustā „Turismo de Portugal” Investīciju direktorāts pēc divu iepriekšēju negatīvu 
atbilžu sniegšanas (2009. gada 11. martā un 2009. gada 28. aprīlī) publicēja projekta 
pieteikuma galīgu noraidījumu saskaņā ar „Código do Procedimento Administrativo” 
(Administratīvā procesa kodeksa) 100. pantā paredzēto procedūru.

Jāuzsver, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 210, 31.7.2006.) 11. panta 
nosacījumiem struktūrfondu atbalsts tiek sniegts atbilstoši papildināmības un partnerības 
principam starp Komisiju un dalībvalstīm, ņemot vērā to attiecīgās pilnvaras. Šajā kontekstā 
un pamatojoties uz subsidiaritātes principu dalībvalstis ir atbildīgas par līdzfinansēto 
pasākumu īstenošanu attiecīgajā teritoriālajā līmenī saskaņā ar katras dalībvalsts institucionālo 
kārtību (Regulas (EK) Nr. 1083/2006 12. pants).

Tas nozīmē, ka Eiropas Komisija nevar iejaukties projektu atlasē, jo tā ietilpst pārvaldes 
iestāžu kompetencē, ar noteikumu, ka šo iestāžu izvēle atbilst sadarbībā ar Komisiju 
pieņemtajos plānošanas dokumentos noteiktajiem principiem un spēkā esošajiem tiesību 
aktiem.

Izdevumu atbilstības noteikumus galvenokārt nosaka valstu līmenī, kas nozīmē, ka 
dalībvalstis katras konkrētās programmas dažādos prioritārajos virzienos var brīvi iekļaut vai 
arī no tiem izslēgt noteikta veida darbības vai arī noteiktu kategoriju atbalsta saņēmējus, tajā 
pašā laikā ievērojot tādus vispārējos tiesiskos principus kā vienādas attieksmes, 
nediskriminācijas un pārredzamības princips un izvairoties no interešu konfliktiem.

2009. gada 18. decembrī no lūgumraksta iesniedzēja tika saņemta papildu informācija, kas 
pašlaik tiek analizēta. Šajā sakarībā Komisija ir pārbaudījusi, vai lūgumraksta iesniedzēja 
pieteikuma noraidīšana ir balstīta uz objektīviem atlases kritērijiem un vai lūgumraksta 
iesniedzēja pieteikums nav noraidīts vienkārši de facto, jo (saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja 
sniegto papildu informāciju) līdzīgi „Turismo de Portugal” iesniegtie pieteikumi tika 
apstiprināti.

Šī lieta tiek izskatīta saskaņā ar sūdzību izskatīšanas kārtību. Tā kā Portugāle ir viena no 
dalībvalstīm, kas iesaistītas sistēmā EU Pilot, ar šīs sistēmas starpniecību Portugāles iestādes 
tiek aicinātas pieņemt nostāju attiecībā uz konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar projektu 
atlases procesu. Atbilstoši sistēmas EU Pilot noteikumiem Portugāles iestādēm Komisijai 
būtu jānosūta sūdzības iesniedzējam paredzētās atbildes projekts. Komisijai par šo atbildes 
projektu ir jāizsaka komentāri. Tomēr Portugāle vēlas, lai atbildi sūdzības iesniedzējam 
nosūta pati Komisija. Jebkurā gadījumā Portugāles iestāžu reakcija vēl ir jāsagaida.
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Komisija informēs Eiropas Parlamentu par savu galīgo nostāju.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Komisija 2010. gada 22. aprīlī nosūtīja Eiropas Parlamentam pirmo atbildi saistībā ar šo 
lūgumrakstu.

Pēc Lūgumrakstu komitejas sanāksmes 2011. gada 25. janvārī Komisija no Portugāles 
iestādēm saņēma oficiālu atbildi uz savu 2010. gadā nosūtīto pieprasījumu. Apjomīgais 
materiāls, kas tika saņemts no dažādām Portugāles iestādēm, bija jātulko un pēc tam jāanalizē.
2011. gada 8. augustā Portugāles iestādēm tika nosūtīta otrā informatīvā piezīme un 
sūdzības/lūgumraksta iesniedzējam tika nosūtīta detalizēta atbilde. Tādējādi no Komisijas 
viedokļa sūdzības izskatīšana ir pabeigta. Taču viens no sūdzībā minētajiem aspektiem, 
iespējams, ir saistīts ar valsts atbalstu, un tas tiks skatīts atsevišķi.

Turpmāk sniegts šā lūgumraksta/sūdzības dažādo aspektu kopsavilkums.

a) AETP PIETEIKUMS NR. 4449

Šo sūdzību iesniedza „Associação de Empresas Turísticas Portuguesas” (AETP) par 
Portugāles iestāžu atteikumu pozitīvi novērtēt divus projektu pieteikumus finansiālās 
palīdzības saņemšanai programmas „Factores de Competitividade” (POFC) ietvaros, 
kuru kohēzijas politikas 2007.–2013. gada plānošanas periodā atbalsta Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

AETP pieteikumu noraidīja „Turismo de Portugal” (TP) — tehniskā organizācija, kas 
izvērtē šādus POFC programmas ietvaros iesniegtus pieteikumus, lai konstatētu 
neatbilstību tiesiskajam regulējumam, ko šai palīdzības programmai noteikušas 
Portugāles iestādes. Komisija norāda, ka pēdējā noraidījuma vēstulē, kas tika nosūtīta 
AETP, patiešām ticis izklāstīts faktiskais pamatojums, taču nav norādīts skaidrs 
noraidījuma juridiskais pamats. Lai gan, iespējams, Komisija un valsts iestādes 
joprojām var zināmā mērā atšķirīgi interpretēt jautājumu, vai projekta pieteikums 
attiecas vai neattiecas uz „kopīgu” projektu, Komisijai ir pieņemams atteikums, kas 
izdarīts, pamatojoties uz nepilnīgu informāciju par nedalāmo izmaksu attiecināšanu uz 
AETP un kopējo izmaksu, kas jāsedz katram iesaistītajam MVU, pārdali. Ar abiem 
šiem aspektiem pietiek, lai noraidītu pieteikumu, jo AETP pieteikums neatbilda 
konkursa noteikumiem.

Taču, tā kā šie fakti ir saistīti ar konkrētu iepriekš notikušu konkursu, kura termiņš 
beidzās laikā, kad sūdzības iesniedzējs vērsās pie Komisijas, Komisija nevar pieprasīt 
Portugāles iestādēm no jauna uzsākt procedūru, lai novērtētu AETP pārskatīto 
pieteikumu. Tā kā AETP šajā laikā Portugālē ir uzsācis tiesas prāvu, Portugāles tiesām 
būs jāizskata AETP iesniegtās iespējamās prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, ja tiks 
izlemts, ka pieteikumi ir noraidīti nelikumīgi.

b) AETP PIETEIKUMS NR. 4470
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Šajā gadījumā AETP pieteikumu noraidīja Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal (AICEP) — tehniska organizācija, kas izvērtē šādus POFC
programmas ietvaros iesniegtus pieteikumus, lai konstatētu neatbilstību tiesiskajam 
regulējumam, ko šai palīdzības programmai noteikušas Portugāles iestādes. Tāpat kā 
pirmajā gadījumā, Komisijai ir pieņemami vairāki noraidījuma iemesli (piemēram, 
saistībā ar attiecināmajiem izdevumiem), taču vienu no iemesliem (saistībā ar ārvalstu 
tirgos paredzētu starptautisko reklāmas pasākumu iespējamu trūkumu) Portugāles 
iestādes joprojām nav pienācīgi pamatojušas.

Taču, kā jau norādīts iepriekš saistībā ar pieteikumu Nr. 4449, Komisija nevar turpināt 
izmeklēt šo gadījumu, jo, pat ja pieteikuma iesniedzējam ticis paziņots neatbilstīgs 
noraidījuma juridiskais pamats, AETP pieteikumu nav iespējams pārskatīt, jo ir 
beidzies programmas īstenošanas termiņš. Portugāles tiesām būs jāizskata AETP
iesniegtās iespējamās prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, ja tiks izlemts, ka 
pieteikumi ir noraidīti nelikumīgi.

c) TURISMO DE PORTUGAL LOMA

Papildu aspekts ir saistīts ar jautājumu, kāpēc ar pieteikumu iesniedzēju nesazinājās 
izvērtēšanas sākotnējā posmā. Šai sakarībā Komisija norāda uz iespējamu pretrunu 
Portugāles iestāžu sniegtajā atbildē. No vienas puses, AICEP uzsvēra vajadzību 
uzturēt neformālu kontaktu ar TP, lai nodrošinātu atbilstīgas speciālās zināšanas. No 
otras puses, AICEP norādīja, ka pieteikuma iesniedzējam nebija jāsniedz papildu 
precizējumi, jo vairāku trūkumu dēļ pieteikumu Nr. 4449 noraidīja uzreiz sakarā ar 
neatbilstību virknei atbilstības nosacījumu.

TP ir viena no vairākām tā sauktajām tehniskajām organizācijām, ka izvērtē konkrētu 
kategoriju pieteikumus. TP ir arī atbalsta saņēmējs tās pašas POFC programmas citās 
aktivitātēs, par kuru AETP nevarēja iesniegt pieteikumu. Lūgumraksta/sūdzības 
iesniedzējs apgalvoja, ka TP nevajadzētu vērtēt pieteikumus, lai izvairītos no interešu 
konflikta.

Attiecībā uz funkciju — proti, TP kā atsevišķu aktivitāšu tehniskās organizācijas 
funkcijas un TP kā vairāku citu aktivitāšu atbalsta saņēmējas funkcijas — nošķiršanu 
jānorāda, ka Komisiju apmierina POFC programmas vadošās iestādes sniegtais 
paskaidrojums. Aktivitātes, kurās TP var būt atbalsta saņēmēja POFC programmas 
ietvaros, piemēram, aktivitāte „Sistema de Apoio a Acções Colectivas” (SIAC), pēc 
būtības atšķiras no aktivitātēm, kurās TP var būt vērtētāja iestāde, piemēram, 
iniciatīvas shēmas „MVU kvalifikācija un internacionalizācija”. Īstenojot SIAC
atbalstītās aktivitātes vai projektus, tiek radīti sabiedriskie labumi, lai apmierinātu 
sabiedrības vispārīgās intereses, taču aktivitātes vai projekti, ko atbalsta iniciatīvas 
shēmas „Kvalifikācija” ietvaros, tiek īstenoti iesaistīto MVU individuālajās interesēs.
Tomēr robeža, iespējams, nav tik skaidra, kā norādījušas Portugāles iestādes, jo pastāv 
pārklāšanās iespēja.

Attiecībā uz jautājumu par to, kurš vērtē tūrisma projektus, jānorāda, ka Komisiju 
apmierina vadošās iestādes sniegtais paskaidrojums. Vadošā iestāde norāda, ka AICEP
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nevērtē visus ar internacionalizāciju saistītos projektus, bet gan tikai tos, kuros 
internacionalizācijai tiek novirzīta lielākā daļa investīciju (vairāk nekā 50 %). Tādējādi 
TP izvērtē tikai tos projektus, kuri saistīti ar tūrisma nozares internacionalizāciju un 
kuros internacionalizācijai faktiski tiek novirzīti mazāk nekā 50 % investīciju.

Tomēr Komisija norāda, ka Portugāles izmantotajā sistēmā, kurā ļoti sīki izstrādāti 
nosacījumi un noteikumi tādām programmām kā iniciatīvu shēma „Inovācija” vai 
iniciatīvu shēma „MVU”, nav skaidri paredzēti noteikumi par apspriedēm ar 
pieteikumu iesniedzējiem. Sūdzība liecina, ka ļoti sīki izstrādātu noteikumu 
piemērošana var radīt šaubas par procedūras godīgumu, ja notiek neformāla vai 
formāla saziņa, kas šajos noteikumos nav skaidri atrunāta. Šāds noteikumu 
detalizētības līmenis var likt pieteikumu iesniedzējiem domāt, ka tiek piemēroti tikai 
tie noteikumi, kas noteikti rakstiski, un ka tāpēc šāda neformāla vai formāla saziņa, ko 
paredz labas pārvaldības vispārējais princips, nedz tieši, nedz arī netieši nav atļauta.
Tāpēc Komisija ieteiks Portugāles iestādēm turpmāk, izdarot izmaiņas šādās 
programmās vai izstrādājot jaunas programmas, skaidri paredzēt šādas apspriedes kā 
labas pārvaldības praksi.

d) AETP ATBILSTĪBA KOPĪGU PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Kā jau minēts iepriekš a) un b) sadaļā, Komisija nevar pieprasīt Portugāles iestādēm 
pārskatīt abus pieteikumus, kas iesniegti saistībā ar nu jau slēgtajām programmām.
Taču, lai konstruktīvi atbalstītu AETP uzņēmējdarbību, Komisija ir skaidri pieprasījusi 
Portugāles iestādēm noteikt, vai AETP var iesniegt kopīgus pieteikumus („Acções 
Colectivas”) un kā tas darāms. Attiecībā uz jautājumu, vai AETP varētu būt atbalsta 
saņēmējs, iesniedzot šādus kopīgus pieteikumus, ja projekts tiek īstenots sabiedrības 
vispārējās interesēs, jānorāda, ka Komisiju apmierina vadošās iestādes un TP sniegtā 
atbilde, un Komisija norāda, ka AETP var iesniegt pieteikumu SIAC programmas 
ietvaros. Saskaņā ar TP sniegto atbildi šādā gadījumā AETP var iesniegt kopīgu 
pieteikumu atsevišķi, proti, tieši neiesaistot katru uzņēmumu, ar nosacījumu, ka EATP
atbilst pārējiem atbilstības kritērijiem, kas noteikti šai programmai.

Attiecībā uz AETP iespējamo līdzdalību un tā zināšanu un iniciatīvu izmantošanu 
stratēģijas „Tūrisma konkurētspējas un tehnoloģiju pols 2015” („Pólo de 
Competitividade e Tecnologia Turismo 2015”) īstenošanā Komisija norāda, ka šāda 
iespējamība ir atkarīga no AETP spējas īstenot apstiprināto stratēģiju. Taču, kā 
norādījusi TP, Polo Turismo 2015 — tāpat kā jebkuras citas kolektīvās efektivitātes 
stratēģijas īstenošanā — netiek izmantoti struktūrfondi. Tāpēc, lai īstenotu visus 
projektus, ko stratēģija aptver vai, iespējams, aptvers, būs jāpiesakās finanšu atbalsta 
saņemšanai no instrumenta, kas ir piemērotākais atkarībā no projekta veida un 
īstenotāja.

e) ATALGOJUMS PAR TP SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN JAUTĀJUMI, KAS 
SAISTĪTI AR VALSTS ATBALSTU

Lūgumraksta/sūdzības izskatīšanas laikā AETP vērsa uzmanību uz vēl vienu aspektu, 
proti, uz to, ka TP var saņemt publisko atbalstu (galvenokārt no valsts budžeta, bet, 
iespējams, arī no struktūrfondiem), lai sniegtu pakalpojumus, kas līdzvērtīgi 
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pakalpojumiem, kurus varētu izstrādāt AETP.

Komisija jautāja, vai tiesību akts Decreto-Lei n°191/2009, ar ko valsts tūrisma politika 
tiek noteikta par stratēģiski svarīgu valsts ekonomikas politiku, ietekmēs tūrisma 
nozares pārstāvju iespējas piedalīties programmas POFC īstenošanā. Komisija 
pieprasīja, lai atbildē īpaša uzmanība tiktu pievērsta pienākumam maksāt par iespēju 
piedalīties TP organizētās reklāmas kampaņās (19. panta b) punkts). Turklāt Komisija 
pieprasīja Portugāles iestādēm paskaidrot, vai minētās izmaiņas tiks atspoguļotas 
programmas POFC grozījumos vai potenciālajiem atbalsta saņēmējiem sniegtajā 
informācijā.

Diemžēl vadošās iestādes sniegtā atbilde nav apmierinoša. Proti, vadošā iestāde nav 
reaģējusi uz jautājumu par iespējamo pienākumu maksāt par iespēju piedalīties TP
organizētās reklāmas kampaņās (19. panta b) punkts), kā arī nav sniegta informācija 
par to, vai šīs izmaiņas tiks atspoguļotas programmas POFC grozījumos vai 
potenciālajiem atbalsta saņēmējiem sniegtajā informācijā.

Tāpēc Komisija vēl neieņem nostāju jautājumā par iespējamo valsts atbalstu un 
turpinās izmeklēt šo aspektu.

Secinājums

Ir noraidīti divi pieteikumi no struktūrfondiem līdzfinansētu programmu ietvaros (a) un 
b) sadaļa), un šos pieteikumus nav iespējams pārskatīt. Portugāles tiesām būs jālemj, vai 
pieteikumi tika noraidīti likumīgi, un jāizdara atbilstīgi secinājumi.

Tāpēc Komisija savās regulārajās sanāksmēs ar programmas īstenotājām iestādēm risinās 
jautājumus, kas saistīti ar valsts noteikumu un procedūru pilnveidošanu nākotnē, lai uzlabotu 
projektu pieteikumu iesniedzējiem pieejamo informāciju un lai nodrošinātu, ka atteikuma 
vēstulēs saprotami un pareizi tiek norādītas pieteikumu iesniedzēju neizpildītās tiesiskās 
prasības (a)–c) sadaļa). Turklāt Komisija ir izpētījusi iespējas, kā AETP var turpmāk iesniegt
pieteikumus, it īpaši pieteikumus dalībai kopīgi īstenojamās programmās, un attiecīgi ir 
informējusi AETP (d) sadaļa).

Tiks turpināta e) sadaļā minētā jautājuma par valsts atbalstu izskatīšana. Komisija savlaicīgi 
informēs Eiropas Parlamentu par savu galīgo nostāju šajā jautājumā.


