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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 



PE441.092v02-00 2/7 CM\887573PL.doc

PL

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.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

W dniu 22 kwietnia 2010 r. Komisja przekazała Parlamentowi Europejskiemu swoją pierwszą 
odpowiedź na przedmiotową petycję.

Po posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 25 stycznia 2011 r. Komisja otrzymała oficjalną 
odpowiedź władz portugalskich na swój wniosek skierowany w 2010 r. Obszerny materiał 
otrzymany od różnych organów portugalskich musiał zostać przetłumaczony, a następnie 
poddany analizie.
W dniu 8 sierpnia 2011 r. do władz portugalskich wystosowano drugą notę informacyjną, a 
składającemu petycję/skarżącemu przesłano szczegółową odpowiedź. Z punktu widzenia 
Komisji zamyka to skargę. Jednak jeden z elementów skargi może dotyczyć kwestii pomocy 
publicznej i będzie rozpatrywany osobno.

Poniżej znajduje się streszczenie różnych aspektów przedmiotowej petycji/skargi.

a) WNIOSEK AETP NR 4449

Przedmiotowa skarga złożona została przez „Associação de Empresas Turísticas 
Portuguesas” (AETP) w związku z odmową władz portugalskich pozytywnego 
rozpatrzenia dwóch wniosków projektowych dotyczącej pomocy finansowej z 
programu „Factores de Competitividade” (POFC), wspieranego przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach okresu programowania polityki 
spójności na lata 2007‒ 2013.

Wniosek AETP został odrzucony przez „Turismo de Portugal” (TP), organ techniczny 
dokonujący oceny tego rodzaju wniosków w ramach programu POFC, ze względu na 
niezgodność z ramami regulacyjnymi, które władze portugalskie ustanowiły dla 
przedmiotowego programu pomocy. Komisja odnotowuje, że w piśmie w sprawie 
ostatecznej odmowy finansowania przesłanym do AETP rzeczywiście przedstawiono 
powody odmowy, nie wskazano jednak wyraźnie podstawy prawnej odrzucenia 
wniosku. Choć nadal może istnieć pewien margines dla odmiennej interpretacji ze 
strony Komisji i władz krajowych w kwestii tego, czy wniosek projektowy jest 
„wspólnym” projektem czy też nie, Komisja może uznać odrzucenie bazujące na 
niekompletnych informacjach dotyczących przydzielania AETP niepodlegających 
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podziałowi kosztów oraz podziału kosztów całkowitych między poszczególne MŚP 
zaangażowane w projekt. Oba powody wydają się wystarczające do odrzucenia 
wniosku, ponieważ aplikacja AETP jest niezgodna z warunkami zaproszenia do 
składania wniosków.

Ponieważ jednak fakty te dotyczą konkretnego zaproszenia do składania wniosków z 
przeszłości, a terminy upłynęły już, kiedy skarżący zwrócił się do Komisji, instytucja 
ta nie może żądać, by władze portugalskie wznowiły procedurę w celu 
przeprowadzenia oceny zmienionego wniosku złożonego przez AETP. Ponieważ 
jednocześnie spółdzielnia AETP wniosła sprawę do sądu w Portugalii, to do sądów 
portugalskich będzie należało wydanie wyroku w sprawie roszczeń 
odszkodowawczych wysuwanych przez AETP, jeżeli uznane zostanie, że wnioski 
odrzucono niegodnie z prawem.

a) WNIOSEK AETP NR 4470

W tym przypadku wniosek AETP został odrzucony przez „Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal” (AICEP), organ techniczny 
dokonujący oceny tego rodzaju wniosków w ramach programu POFC, ze względu na 
niezgodność z ramami regulacyjnymi, które władze portugalskie ustanowiły dla 
przedmiotowego programu pomocy. Tak jak w poprzednim przypadku Komisja może 
uznać pewne aspekty odmowy (dotyczące kwoty kwalifikowalnych wydatków), 
natomiast inny aspekt odmowy (dotyczący domniemanego braku międzynarodowych 
działań promocyjnych na rynkach zagranicznych) musi zostać jeszcze odpowiednio 
podjęty przez władze portugalskie.

Jak jednak zaznaczono wyżej w odniesieniu do wniosku nr 4449, Komisja nie jest w 
stanie dalej analizować tej kwestii, ponieważ nawet jeżeli wnioskodawcy podano 
błędną podstawę prawną odmowy, wniosek AETP nie może być ponownie 
rozpatrywany ze względu na upływ terminów przewidzianych w ramach programu. To 
do sądów portugalskich będzie należało wydanie wyroku w sprawie roszczeń 
odszkodowawczych wysuwanych przez AETP, jeżeli uznane zostanie, że wnioski 
odrzucono niegodnie z prawem.

c) ROLA TURISMO DE PORTUGAL

Dodatkowy aspekt dotyczy przyczyny, dla której z wnioskodawcą nie skontaktowano 
się na etapie oceny wstępnej. W tym kontekście Komisja odnotowuje możliwą 
sprzeczność w odpowiedzi władz portugalskich. Z jednej strony AICEP podkreśla 
potrzebę kontaktów nieformalnych z TP, aby zapewnić odpowiednią wiedzę fachową. 
Z drugiej strony AICEP stwierdza, że nie było potrzeby uzyskiwania dodatkowych 
wyjaśnień od wnioskodawcy, ponieważ szereg pominięć doprowadził do 
natychmiastowego wykluczenia wniosku nr 4449 w związku z niespełnieniem 
licznych kryteriów kwalifikowalności.

TP to jeden z kilku „organów technicznych” dokonujących oceny niektórych kategorii 
wniosków. TP jest też beneficjentem innych sekcji tego samego programu POFC, w 
ramach których spółdzielnia AETP nie mogła przedłożyć wniosku. Składający 
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petycję/skarżący przekonuje, że aby uniknąć konfliktu interesów, TP nie powinien 
dokonywać oceny wniosków.

Jeżeli chodzi o rozdzielenie funkcji TP jako organu technicznego w przypadku 
niektórych środków oraz jako beneficjenta w przypadku innych, Komisja jest 
usatysfakcjonowana wyjaśnieniami udzielonymi przez instytucję zarządzającą 
programu POFC. Działania, w przypadku których TP mógłby być beneficjentem w 
ramach POFC, takie jak „Sistema de Apoio a Acções Colectivas” (SIAC), mają 
odmienny charakter niż działania, w przypadku których TP jest organem oceniającym 
(takie jak SI Kwalifikacje i Internacjonalizacja MŚP). Działania bądź projekty 
wspierane w ramach SIAC prowadzą do wytworzenia dóbr publicznych, tak aby 
zaspokajać interesy o charakterze ogólnym, natomiast działania bądź projekty w 
ramach SI Kwalifikacje zaspokajają interesy prywatne zaangażowanych MŚP. 
Niemiej jednak rozgraniczenie może nie być tak oczywiste, jak twierdzą władze 
portugalskie, ponieważ istnieje pewien margines dublowania działań.

Jeżeli chodzi o kwestię tego, kto dokonuje oceny projektów turystycznych, Komisja 
jest usatysfakcjonowana wyjaśnieniami udzielonymi przez instytucję zarządzającą. 
Odnotowuje ona, że AICEP nie dokonuje oceny wszystkich projektów związanych z 
internacjonalizacją, lecz tylko tych, w ramach których większa część inwestycji 
(ponad 50%) dotyczy internacjonalizacji. W związku z tym oceny projektów 
związanych z internacjonalizacją i dotyczących sektora turystycznego, w ramach 
których jednak mniej niż 50% inwestycji faktycznie wiąże się z internacjonalizacją, 
dokonuje TP.

Komisja odnotowuje jednak, że w systemie takim jak portugalski, w ramach którego 
warunki i zasady programów takich, jak SI Innowacje i SI MŚP, są bardzo 
szczegółowe, konsultacje z wnioskodawcami nie zostały jasno przewidziane. Skarżący 
wskazuje, że technika ustanawiania bardzo szczegółowych przepisów może budzić 
wątpliwości co do uczciwości procedury w sytuacji, gdy dochodzi do kontaktów 
formalnych bądź nieformalnych, które nie są wyraźnie przewidziane w tychże 
przepisach. Fakt, że przepisy te są tak szczegółowe, może powodować, iż 
wnioskodawcy dojdą do wniosku, że nie istnieją inne zasady niż te na piśmie, a tym 
samym takie kontakty nieformalne bądź formalne, choć przewidziane zgodnie z 
zasadą dobrej administracji, nie są bezpośrednio lub pośrednio dozwolone. Komisja 
zasugeruje zatem władzom portugalskim, by w przyszłości, w związku ze zmianą tych 
programów lub tworzeniem nowych programów, wyraźnie wspominano o takich 
konsultacjach, co stanowi dobrą praktykę z zakresu zarządzania.

d) KWALIFIKOWALNOŚĆ AETP W RAMACH DZIAŁAŃ ZBIOROWYCH

Jak zaznaczono powyżej w części a) i b) Komisja nie może domagać się od władz 
portugalskich przeprowadzenia ponownej oceny dwóch wniosków w ramach 
zamkniętych programów. Aby jednak w konstruktywny sposób wspierać inicjatywy 
AETP z zakresu przedsiębiorczości, Komisja wyraźnie zwróciła się do władz 
portugalskich o ustalenie, czy i w jaki sposób AETP może składać wnioski w ramach 
działań zbiorowych („Acções Colectivas”). Jeżeli chodzi o kwestię tego, czy AETP 
może być beneficjentem w ramach takich działań zbiorowych w sytuacji, gdy projekt 
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ma być realizowany w interesie ogólnym, Komisja jest usatysfakcjonowana 
odpowiedzią udzieloną przez instytucję zarządzającą i odnotowuje, że AETP 
kwalifikuje się w ramach programu SIAC. Zgodnie z odpowiedzią TP byłoby to 
możliwe nawet w ramach działań odrębnych, tj. bez konieczności bezpośredniego 
zaangażowania ze strony przedsiębiorstw, o ile podmiot ten spełnia pozostałe kryteria 
kwalifikowalności określone dla tego programu.

Jeżeli chodzi o ewentualne zaangażowanie AETP oraz wiedzę fachową i 
przedsięwzięcia tego podmiotu w ramach Konkurencyjność i Technologia - Biegun 
Turystyki 2015 („Pólo de Competitividade e Tecnologia Turismo 2015”), Komisja 
odnotowuje, że byłoby to uzależnione od przystąpienia AETP do zatwierdzonej 
strategii. Jak jednak zaznacza TP, Polo Turismo 2015, tak jak inne zbiorowe strategie 
efektywnościowe, nie obejmują zarządzania żadnymi funduszami strukturalnymi. A 
zatem w przypadku wszystkich projektów konieczne jest zapewnienie możliwości 
wnioskowania o instrument wparcia finansowego, który jest najwłaściwszy w 
zależności od charakteru danego projektu oraz jego promotora.

e) WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ TP I ZAGADNIENIA Z 
ZAKRESU POMOCY PAŃSTWA

W związku z przedmiotową petycją/skargą spółdzielnia AETP poruszyła inny aspekt: 
TP może otrzymać wsparcie publiczne (głównie z budżetu krajowego, lecz 
ewentualnie również  z funduszy strukturalnych) na wykonywanie usług 
porównywalnych do tych świadczonych przez AETP.

Komisja zapytywała, czy Decreto-Lei nr 191/2009 w sprawie podstaw prowadzenia 
polityki państwowej w odniesieniu do turystyki jako strategicznego sektora 
gospodarki krajowej zmieniałby możliwości podmiotów z sektora turystycznego w 
odniesieniu do udziału w POFC. Stwierdziła ona, że odpowiedź powinna w 
szczególności dotyczyć obowiązku zapłaty za możliwość uczestnictwa w kampaniach 
promocyjnych organizowanych przez TP (art. 19 lit. b)). Ponadto Komisja zwróciła 
się do władz portugalskich o wyjaśnienie, czy taka zmiana znalazłaby 
odzwierciedlenie w postaci modyfikacji programu POFC lub w informacjach 
udzielanych potencjalnym beneficjentom.

Niestety odpowiedź udzielona przez instytucję zarządzającą nie jest satysfakcjonująca. 
W szczególności instytucja zarządzająca nie ustosunkowała się do kwestii 
ewentualnego obowiązku zapłaty za możliwość uczestnictwa w kampaniach 
promocyjnych organizowanych przez TP (art. 19 lit. b)) oraz tego, czy taka zmiana 
znalazłaby odzwierciedlenie w postaci modyfikacji programu POFC lub w 
informacjach udzielanych potencjalnym beneficjentom.

W związku z tym Komisja wstrzymuje się z zajęciem stanowiska w kwestii 
ewentualnej pomocy państwa i będzie jeszcze analizować ten aspekt.

Wniosek

Oba wnioski złożone w ramach programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych 
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(część a) i b)) zostały odrzucone i nie mogą być już poddane ponownej ocenie. Sądy 
portugalskie będą musiały orzec, czy odrzucenie to było zgodne z prawem i opracować 
właściwe konkluzje.

A zatem w ramach regularnych spotkań z instytucjami zarządzającymi programami Komisja 
podejmie te kwestie, tak aby w przyszłości ulepszyć przepisy i procedury krajowe oraz 
informacje udostępniane podmiotom składającym wnioski, a także by dopilnować, by w 
pismach w sprawie odrzucenia wniosku określano w wyczerpujący i poprawny sposób 
wymogi prawne, które nie zostały spełnione w tymże wniosku (części a) - c)). Ponadto 
Komisja zbadała możliwości składania przez AETP wniosków w przyszłości, szczególnie w 
ramach programów działań zbiorowych, i poinformowała odpowiednio ten podmiot (część d).

Kwestia pomocy publicznej poruszona w części e) zostanie dalej zbadana. W odpowiednim 
czasie Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu swoje ostateczne stanowisko w tej 
sprawie.


