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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 

ERITYISKERTOMUKSEEN 

”ILMALIIKENTEEN HALLINNAN NYKYAIKAISTAMISTA KOSKEVA EU:N 

SÄÄNTELY ON LUONUT LISÄARVOA, MUTTA RAHOITUS ON OLLUT 

PITKÄLTI PERUSTEETONTA” 

 

TIIVISTELMÄ 

VII.  

a) Komissio katsoo, että Verkkojen Eurooppa -välineeseen liittyvien ensimmäisten 

ehdotuspyyntöjen painopisteet oli määritelty riittävän tarkasti suhteessa silloiseen 

tietämykseen yhteisen kokeiluhankkeen käyttöönoton edellyttämistä mahdollisista 

täytäntöönpanohankkeista. Tuossa vaiheessa ei vielä tunnettu tarkasti mahdollisia 

käyttöönottoon liittyviä puutteita, joihin rahoitusta olisi kohdennettava. 

c) Komissio ja innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA) toteuttavat Verkkojen 

Eurooppa -välineeseen liittyvät arviointi- ja myöntämismenettelyt alusta loppuun asti ilman, 

että hakijat tai SESARin käyttöönoton hallinnointielin puuttuvat niihin.  

VIII. Komissio ymmärtää tämän riskin, joka ei liity pelkästään SESARin käyttöönottoon, ja 

seuraa hankkeiden edistymistä yhdessä INEAn kanssa. Komissio ja INEA puuttuvat asiaan 

käyttämällä Verkkojen Eurooppa -välineessä ja yhteisessä kokeiluhankkeessa vahvistettuja 

seuranta- ja arviointiprosesseja.  

SESARin käyttöönoton hallinnointielin on aloittanut päättyneiden hankkeiden 

tuloksellisuuden seurannan. 

IX.  

1) Komissio hyväksyy tämän suosituksen, kuten kertomuksen asiaa koskevassa kohdassa 

olevassa vastauksessa todetaan. 

2) Komissio hyväksyy tämän suosituksen, kuten kertomuksen asiaa koskevassa kohdassa 

olevassa vastauksessa todetaan. 

3) Komissio hyväksyy tämän suosituksen, kuten kertomuksen asiaa koskevassa kohdassa 

olevassa vastauksessa todetaan. 

4) Komissio hyväksyy tämän suosituksen, kuten kertomuksen asiaa koskevassa kohdassa 

olevassa vastauksessa todetaan. 

5) Komissio hyväksyy tämän suosituksen, kuten kertomuksen asiaa koskevassa kohdassa 

olevassa vastauksessa todetaan. 
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HUOMAUTUKSET 

22. Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 409/2013 mukaan unionin rahoitusta 

saamaan valittujen täytäntöönpanohankkeiden sopimusjärjestelyissä olisi määriteltävä 

seuraamukset käyttöönotto-ohjelman ja hankkeiden toteuttamatta jättämiselle. Nämä 

järjestelyt sisältyvät tukea koskevaan puitesopimukseen, johon sisältyvät kaikki 

täytäntöönpanosta vastaavat kumppanit. 

Täytäntöönpanoasetuksia sovelletaan jäsenvaltioissa suoraan, ja komissio voi käynnistää 

niiden rikkomisesta johtuvia menettelyjä. Komissio katsoo sen vuoksi, että asetus (EU) N:o 

409/2013 on luotettava täytäntöönpanon valvontamekanismi.  

Kuten edellä todetaan, komissio voi soveltaa rangaistuksia tai seuraamuksia 

täytäntöönpanohankkeille myönnettyjä EU:n rahoitusta koskevien avustussopimusten kautta. 

Komission yhteinen vastaus kohtiin 26–28: 

Komissio korostaa, että yhteinen kokeiluhanke oli pilottitoimi, jonka tavoitteena oli ottaa 

käyttöön yhteisen hankkeen käsite ja testata sen täytäntöönpanoa. Yhteisellä 

kokeiluhankkeella pyrittiin ensimmäistä kertaa ottamaan käyttöön SESAR-ratkaisuja 

koordinoidusti monia eri teollisuuden sidosryhmiä käsittävien puitekumppanuuksien avulla. 

Tätä tarkoitusta varten yhteistä kokeiluhanketta koskeva asetus sisältää 

uudelleentarkastelulausekkeen, jonka tavoitteena on mukauttaa yhteistä kokeiluhanketta sen 

perusteella, miten siihen sisältyviä ilmaliikenteen hallinnan toimintokokonaisuuksia on 

todellisuudessa toteutettu. Uudelleentarkastelulausekkeen ansiosta voidaan tarvittaessa 

arvioida uudelleen keskeisten edellytysten noudattamista, nykyisten kannustimien käyttöä, 

yhteisen kokeiluhankkeen täytäntöönpanosta syntyviä kustannuksia ja hyötyjä, 

maantieteellistä soveltamisalaa, kohteena olevia sidosryhmiä ja täytäntöönpanon 

tavoitemääräaikoja. 

Laatikko 3. Komissio korostaa, että Verkkojen Eurooppa -välinettä koskevasta vuoden 2017 

ehdotuspyynnöstä suljettiin (ensimmäisistä täytäntöönpanohankkeista saatujen kokemusten 

perusteella) pois hankkeet, joissa oli kriittisiä valmiuteen liittyviä ongelmia, määrittelemällä 

ehdotuspyynnössä ei-tukikelpoisia ryhmiä (erityisesti yhteentoimivuutta koskevan 

käyttöönotto-ohjelman 5.6.2-ryhmä). 

29. Komissio myöntää, että teollistamisvaihe muodostaa kuilun kehitys- ja 

käyttöönottovaiheiden välille. Sen vuoksi komissio tuki ilmaliikenteen hallintaa koskevien 

standardien eurooppalaisen koordinointiryhmän (European ATM Standards Coordination 

Group, EASCG) perustamista ja osallistuu sen toimintaan. Tarkoituksena on parantaa 

ilmaliikenteen hallinnan standardointiin vaikuttavien toimien koordinointia ja seurantaa. 

Koordinointiryhmä ajantasaistaa erityisesti yhteistä kokeiluhanketta koskevan ohjeellisen 

etenemissuunnitelman, joka koskee standardointi- ja sääntelytarpeita. Käyttöönottopuitteissa 

edellytetään lisäksi, että SESARin käyttöönoton hallinnointielin (SESAR Deployment 

Manager) koordinoi toimia valmistusteollisuuden kanssa teollistamiseen liittyvien ongelmien 

ratkaisemiseksi. SESARin käyttöönoton hallinnointielin tekee yhteistyötä myös Euroopan 

lentoturvallisuusviraston (EASA), Euroopan siviili-ilmailulaitejärjestön (Eurocae) ja 

Euroopan eteläisen observatorion (ESO) kanssa. 
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Komissio aikoo arvioida mahdollisia keinoja, joilla voitaisiin edistää edelleen teollistamis-

/standardointiprosesseja ja varmistaa sujuva siirtyminen SESARin kehittämisvaiheesta 

käyttöönottoon. 

30. Komissio huomauttaa, että Verkkojen Eurooppa -rahoituksella on tuettu valmiiden osa-

alueiden tai mainittujen teknologioiden edellytysten käyttöönottoa. Verkkojen 

Eurooppa -ohjelmassa todetaan, että yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan ja SESARiin 

liittyvän painopisteen mukaan toimiin voi sisältyä edellytyksiä, valmistelevia toimia 

(esimerkiksi yhteisissä hankkeissa määriteltyjen ilmaliikenteen hallinnan 

toimintokokonaisuuksien teollistamisen tukeminen) sekä muita validointitoimia, joita 

SESAR-yhteisyritys ei kata tai jotka eivät vielä saa unionilta rahoitustukea.  

Näin ollen EU:n rahoitusta saaneet toimet täyttivät kehittyneisyyttä koskevat vaatimukset.  

31. Komissio oli arvioinut yhtäaikaisen käyttöönoton tarvetta 4 artiklan 5 kohdan kriteerien 

perusteella. Tarve selitetään kunkin ilmaliikenteen hallinnan toimintokokonaisuuden osalta 

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 716/2004 liitteessä. 

Yhtäaikaisuuden tarvetta kuvataan ja perustellaan edelleen erityisten hankkeiden osalta 

käyttöönotto-ohjelmassa.  

Yhteisen kokeiluhankkeen joidenkin toimintokokonaisuuksien tai 

alatoimintokokonaisuuksien käyttöönotosta saadut kokemukset voivat joissakin tapauksissa 

ja riippumatta niiden vaikutuksesta ilmaliikenteen hallinnan suorituskykyyn kyseenalaistaa 

toimintokokonaisuuksien yhtäaikaisen käyttöönoton todellisen tarpeen. Tämä arviointi, joka 

perustuu käyttöönoton hallinnointielimen toteuttamaan käyttöönoton seurantaan, on osa 

yhteisen kokeiluhankkeen arviointiprosessia eikä siinä kyseenalaisteta säännöksen yleistä 

tulkintaa. 

Komission yhteinen vastaus kohtiin 32 ja 33: 

Komissio katsoo, että yhtäaikainen käyttöönotto oli tarpeen ja hyödyllinen ilmaliikenteen 

hallinnan toimintokokonaisuuksien 1 ja 2 kannalta niiden tiettyjen lentoasemien osalta, jotka 

on yksilöity asetuksessa (EU) N:o 716/2014. 

Nämä toimintokokonaisuudet edistävät eri sidosryhmien (lennonvarmistuspalvelujen 

tarjoajien, lentoasemien, ilmatilan käyttäjien) investointien synkronointia. Nämä hankkeet 

paransivat turvallisuutta ja lisäsivät kapasiteettia lentoasemilla ja lähestymisalueilla sekä 

saivat aikaan kerrannaisvaikutuksen koko verkossa.  

Komissio toteaa myös, että SESARin käyttöönoton hallinnointielin koordinoi myös 

yksittäisten sidosryhmien toteuttamia innovoinnin ohjelmia ja että ne hyötyvät 

synkronointitoimista, vaikkakin niiden vaikutus on vähäinen verrattuna monen eri 

sidosryhmän hankkeisiin. 

Komission yhteinen vastaus kohtiin 35–39: 

Komissio katsoo, että käyttöönottoa koskevaa EU-rahoitusta tarvittiin investointien 

vauhdittamiseksi. 
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Rahoitusta myönnettiin yhteiseen kokeiluhankkeeseen liittyville hankkeille Verkkojen 

Eurooppa -ohjelmassa vahvistettujen sääntöjen ja painopisteiden mukaisesti sekä kolme 

arviointitasoa käsittävän säännönmukaisen valintamenettelyn perusteella. Avustusten 

myöntämistä koskevan ehdotuspyynnön hyväksyivät myös jäsenvaltiot Verkkojen 

Eurooppa -koordinointikomitean välityksellä. 

EU:n rahoituksen tavoitteena oli edistää toimintokokonaisuuksien käyttöönoton 

synkronointia ja näin ollen kannustaa sidosryhmiä koordinoimaan toimiaan ja 

investointejaan. 

38. 

a) Komissio korostaa, että SESARin kehittämisvaiheen (2007–2013) mukaiset ensimmäiset 

ilmaliikenteen hallinnan toimintokokonaisuudet koskivat pääasiassa maassa toimivia 

sidosryhmiä. 

Ilmatilan käyttäjät kannattivat tätä lähestymistapaa, koska niistä tuli maatoimintoihin 

kohdistuvien investointien ensimmäisen kierroksen ensisijaisia lopullisia tuensaajia. 

Yhteinen kokeiluhanke muodostaa vain osan SESARin käyttöönotosta, johon osoitettiin 

2,5 miljardia euroa Verkkojen Eurooppa -välineestä.  

b) Komissio toteaa, että suunniteltu rahoitus oli tarkoitettu kattamaan myös ”muut hankkeet” 

ja ohjelman tukitoimet. Rahoituksen vähentämiseen ei ollut aihetta siitäkään syystä, että 

muita yhteisiä hankkeita oli suunniteltu. 

Tästä syystä komissio katsoo, ettei nollavaikutusriski ole suuri. 

39. Ks. komission vastaus kohtaan 38 a). 

45. Komissio katsoo, että käyttöönottopuitteilla ja niihin liittyvällä EU:n rahoituksella 

vauhditettiin SESAR-ratkaisujen käyttöönottoa, edistettiin koordinointia ja varmistettiin 

toimien ja investointien yhdenmukaistaminen käyttöönotto-ohjelman mukaisesti. 

Laaja-alaisten infrastruktuurihankkeiden kehittäminen edellyttää ennakkosuunnittelua. 

Verkkojen Eurooppa -hankkeille on sen vuoksi ominaista, että päätöksentekovaihe on ennen 

ehdotuspyyntöjä.  

Komission yhteinen vastaus kohtiin 46 ja 47: 

Komissio muistuttaa, että lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien on vähennettävä EU:n 

avustukset kustannusperustastaan. Tämän periaatteen avulla vähennetään päällekkäisen 

rahoituksen riskiä. Komissio myöntää, että kaikki lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat eivät 

tällä hetkellä vähennä EU:n avustuksia kustannusperustasta, mutta ne on kuitenkin määrä 

velvoittaa tekemään niin. Tätä varten laaditaan ohjeita yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.  

48. Komissio korostaa, että viranomaisilta saatavien tulojen vähentäminen on yksi 

maksujärjestelmän nimenomaisista tavoitteista.  



 

FI 5   FI 

Komissio katsoo, että rahoituksen vähentämistä kustannusperustasta ei voida katsoa 

”avustusten siirroksi” ilmatilan käyttäjille. Lennonvarmistuspalvelumaksujen 

kustannusperustassa olisi otettava huomioon lennonvarmistuspalvelujen tarjoajille 

aiheutuneet todelliset kustannukset. Ilmaliikenteen hallinnan infrastruktuurille saatu 

mahdollinen julkinen rahoitus vähentää lennonvarmistuspalvelujen tarjoajille aiheutuneita 

todellisia kustannuksia, ja tämä väheneminen olisi otettava huomioon maksuja määritettäessä.  

Rahoituksen vähentämisellä kustannusperustasta pyritään varmistamaan, että käyttäjät eivät 

maksa kahdesti käyttöönottoinvestoinneista. Se ei ole taloudellinen korvaus eikä se liity 

siihen, noudattavatko ilmatilan käyttäjät yhteisen kokeiluhankkeen toimintokokonaisuuksia, 

jotka lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien on otettava käyttöön. 

50.  

a) Komissio muistuttaa, että yhteinen kokeiluhanke perustettiin vuonna 2014. 

Käyttöönoton hallinnointielin nimitettiin 5. joulukuuta 2014 ja samana päivänä julkaistiin 

alustava käyttöönotto-ohjelma. 

b) Komissio painottaa, että EU:n rahoitusta myönnettiin perusteellisen valintaprosessin 

perusteella ja määriteltyjä myöntämisperusteita noudattaen. Ulkoiset ja sisäiset asiantuntijat 

arvioivat ehdotukset samalla tavalla kuin muutkin Verkkojen Eurooppaa koskevat 

ehdotukset. Hakijan koko ei tässä yhteydessä kuulunut valintaperusteisiin. 

c) Nämä hankkeet perustuvat yhteistä kokeiluhanketta koskevaan asetukseen (EU) N:o 

716/2014, jossa kuvataan myös ilmaliikenteen hallinnan toimintokokonaisuuksien keskeiset 

edellytykset, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimintokokonaisuuksien täytäntöönpanoa varten, 

vaikka niiden ei ole nimenomaisesti mainittu kuuluvan yhteisen kokeiluhankkeen piiriin. 

Nämä edellytykset ja muut mahdollistajat yksilöidään käyttöönotto-ohjelmassa ja otetaan 

tukikelpoisuuden määrittelyssä huomioon. 

51. Komissio korostaa, että Verkkojen Eurooppa -rahoituksen tavoitteena on tukea yleisesti 

yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ja SESARin täytäntöönpanoa. ”Muiden hankkeiden” 

rahoituksella on tuettu sellaisten tärkeiden teknologioiden (kuten 8,33 kHz:n laitteistot ja 

suorituskykyyn perustuvaan navigointiin (PBN) liittyvät valmiudet) käyttöönottoa, jotka 

edistävät huomattavasti eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhdenmukaistamista. 

52. Tiettyihin puutteisiin keskittymisen tarve kävi ilmi vasta, kun hankkeet kehittyivät ja 

SESARin käyttöönoton hallinnointielimen toteuttama seurantaprosessi edistyi. 

Priorisoinnin jatkaminen vuosina 2016–2017 paransi Verkkojen Eurooppa -välineen 

rahoituksen tehokkuutta, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että vuosina 2014 ja 2015 myönnetty 

rahoitus ei olisi ollut tehokasta, koska kaikkien esitettyjen hankkeiden tavoitteena oli yhteisen 

kokeiluhankkeen täytäntöönpano.  

55. ”Hakemusten luokittelu” on vapaaehtoinen hallinnollinen väline, jolla helpotetaan 

Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnettävien suurten monisidosryhmäavustusten 

käsittelyä. Se ei ole asetuksessa (EU) N:o 409/2013 määriteltyjen yhteisten hankkeiden 

synkronoinnin edellytys.  
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(a) Asetuksessa (EU) N:o 409/2013 määritellään puitteet yhteisten hankkeiden yhtäaikaiselle 

käyttöönotolle. Sen mukaan käyttöönoton hallinnointielin vastaa käyttöönotto-ohjelman 

kehittämisestä ja toteuttamisesta. Käyttöönotto-ohjelma sisältää kokonaisvaltaisen 

työsuunnitelman, jolla kaikki yhteisten hankkeiden toteuttamisessa tarvittavat toimet 

organisoidaan täytäntöönpanohankkeisiin, joissa yksilöidään muun muassa toimien 

toteuttamisesta vastaavat operatiiviset sidosryhmät. SESARin täytäntöönpanohankkeiden 

luokittelu on käyttöönoton hallinnointielimen toteuttama täydentävä toimi, jolla 

koordinoidaan näitä hankkeita Verkkojen Eurooppa -avustusten puitteissa. Yhtenä luokittelun 

toimintamallina on ollut koota ryhmiin kestoltaan samankaltaiset hankkeet. Tämän ansiosta 

lyhyempien hankkeiden ei tarvitse odottaa pidempiaikaisten hankkeiden valmistumista ennen 

lopullisen maksupyynnön esittämistä. 

b) Komissio katsoo, ettei se tosiasia, että yksittäiset sidosryhmät ovat toteuttaneet hankkeita, 

vaikuta haitallisesti toimen koordinointiin. Asetuksen (EU) N:o 409/2013 edellyttämä 

koordinointi/synkronointi saadaan pääasiassa aikaan käyttöönotto-ohjelman, 

puitekumppanuussopimuksen järjestelyjen ja käyttöönoton hallinnointielimen perustamien ja 

toteuttamien seuranta- ja suunnittelumekanismien avulla. 

Komissio huomauttaa, että investointien ja käyttöönoton synkronointia ei saada aikaan 

luokittelun avulla. Hankkeiden ryhmittelyn ja kokoamisen toimiryhmiksi katsotaan olevan 

tehokkain ja hallinnollisesti kevyin menettely. 

c) Hankkeet organisoidaan luokkien sisällä puitekumppanuussopimuksen mukaisesti, ja 

käyttöönoton hallinnointielin koordinoi kaikkia hankkeita synkronoidun täytäntöönpanon 

varmistamiseksi.  

Vaikka nämä hankkeet voivat periaatteessa hyötyä Verkkojen Eurooppa -välineen mukaisesta 

synkronoidusta täytäntöönpanosta, kaikkia vastaavanlaisia aloitteita ei tarvitse toteuttaa osana 

monen eri sidosryhmän hanketta. Komissio voi erityisten käyttöönotettavien teknologisten 

osatekijöiden perusteella katsoa, että on sopivinta tehdä yksittäisiä aloitteita, kunhan niitä 

koordinoi käyttöönoton hallinnointielin. 

56. Komissio katsoo, että hakemuksissa annettujen tietojen yksityiskohtaisuuden taso on 

riittävä, jotta asiantuntijat voivat arvioida ehdotukset, vaikka tiedot ovat tiivistetyssä 

muodossa. 

a) Komissio toteaa, että viisi innovoinnin ohjelmaa yhteensä kahdeksan innovoinnin 

ohjelman otoksesta koski yhtä ryhmää eli 3.2.1 ryhmää ”Ilmaliikenteen hallinnan 

järjestelmien ajantasaistaminen suorien reittien ja vapaan reitityksen ilmatilan tukemiseksi”.  

Tämä ryhmä tukee erityisesti ilmaliikenteen hallinnan järjestelmien uudistuksia käyttöönotto-

ohjelman mukaisesti. 

Lisäksi kaksi otokseen sisältynyttä innovoinnin ohjelmaa ei koske niiden ilmaliikenteen 

hallintajärjestelmän uudistamista. 

57. Ks. komission vastaus kohtaan 55. 
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60. Komissio korostaa, että käyttöönoton hallinnointielin vain tutkii hakemuksia ja voi vain 

neuvoa mahdollisia hakijoita tarkistamaan hakemuksensa tai esittämään ne ”muita hankkeita” 

koskevina. 

a) Käyttöönoton hallinnointielin toimii täytäntöönpanohankkeiden koordinaattorina, kuten 

kumppanuutta koskevassa puitesopimuksessa todetaan. 

b) Vaikka SESARin käyttöönoton hallinnointielimen (SESAR Deployment Alliance, SDA) ja 

hakijoiden välisen viestinnän kirjaamista voidaan parantaa, SDA on ottanut käyttöön kattavan 

kuulemisprosessin ennen hakemusten esittelyä sekä sen aikana ja sen jälkeen.  

Prosessin tuloksena on allekirjoitettujen ja hyväksyttyjen hakemusten toimittaminen. 

d) Komissio toteaa, että SDA ei päättänyt uudelleenjaosta yksipuolisesti. Sitä valvoi INEA 

varmistaakseen Verkkojen Eurooppa -välineen sääntöjen noudattamisen.  

Laatikko 6. Koska komissio ja INEA eivät saaneet hakijoilta tai asianomaisilta jäsenvaltioilta 

valituksia hankkeiden tai niiden osien poissulkemisesta, komissio katsoo, että hakemusten 

lopullista toimittamista ei vastustettu. Käyttöönoton hallinnointielin pystyi joka tapauksessa 

antamaan mahdollisille hakijoille vain hankkeiden toimittamista koskevaa neuvontaa. Hakijat 

voivat kuitenkin toimittaa hakemuksensa myös ”muiden hankkeiden” luokkaan kuuluvina. 

Komissio on kuitenkin samaa mieltä siitä, että käyttöönoton hallinnointielimen olisi pidettävä 

järjestelmällisesti kirjaa poissulkemisen syistä sekä viestinnästä mahdollisten hakijoiden 

kanssa. 

68.  

c) Käyttöönoton hallinnointielin kehittää parhaillaan työkalua, jolla voidaan arvioida 

tuloksellisuuden paranemista. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Komission yhteinen vastaus kohtiin 71 ja 72: 

Täytäntöönpanoasetuksia sovelletaan jäsenvaltioissa suoraan, ja komissio voi käynnistää 

niiden rikkomisesta johtuvia menettelyjä. Komissio katsoo sen vuoksi, että asetus (EU) N:o 

409/2013 on luotettava täytäntöönpanon valvontamekanismi.  

Komissio korostaa, että yhteinen kokeiluhanke oli pilottitoimi, jonka tavoitteena oli ottaa 

käyttöön yhteisen hankkeen käsite ja testata sen täytäntöönpanoa. Yhteisellä 

kokeiluhankkeella pyrittiin ensimmäistä kertaa ottamaan käyttöön SESAR-ratkaisuja 

koordinoidusti monia eri teollisia toimijoita käsittävien puitekumppanuuksien avulla. 

Tätä tarkoitusta varten yhteistä kokeiluhanketta koskeva asetus sisältää 

uudelleentarkastelulausekkeen, jonka tavoitteena on mukauttaa yhteistä kokeiluhanketta sen 

perusteella, miten siihen sisältyviä ilmaliikenteen hallinnan toimintokokonaisuuksia on 

todellisuudessa toteutettu.  



 

FI 8   FI 

Komissio katsoo lisäksi, että SESARin käyttöönoton tukemiseen tarkoitetulla EU:n 

rahoituksella on osoittautunut olevan lisäarvoa huomattavan vipuvaikutuksen luomisessa ja 

toimijoiden kokoamisessa yhteen investointien ja toimien synkronoimiseksi sekä 

kehittämisvaiheeseen siirtymisen varmistamiseksi. 

Suositus 1 – Määritellään yhteisten hankkeiden painopisteet paremmin  

Komissio hyväksyy suosituksen, jonka mukaan yhteisten hankkeiden painopisteet olisi 

määriteltävä paremmin. Parhaillaan käynnissä olevan yhteisen kokeiluhankkeen arvioinnin 

ansiosta yhteistä kokeiluhanketta voidaan vastedes mukauttaa vastaamaan paremmin 

asetuksen (EU) N:o 409/2013 vaatimuksia. 

Tällaista toimea ei kuitenkaan voida saada valmiiksi ennen vuoden 2021 loppua, koska se 

edellyttää voimassa olevan lainsäädännön muuttamista.  

Suositus 2 – Vahvistetaan yhteisten hankkeiden vaikuttavuutta  

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio aikoo ehdottaa maksujen pakollista mukauttamista täytäntöönpanoasetuksen (EU) 

2019/317 mukaiseksi kannustusjärjestelmäksi. 

73. Komissio katsoo, että käyttöönottopuitteilla ja niihin liittyvällä EU:n rahoituksella 

nopeutettiin SESAR-ratkaisujen käyttöönottoa, edistettiin koordinointia ja varmistettiin 

toimien ja investointien yhdenmukaistaminen käyttöönotto-ohjelman mukaisesti. 

Rahoitusta myönnettiin yhteiseen kokeiluhankkeeseen liittyville hankkeille Verkkojen 

Eurooppa -ohjelmassa vahvistettujen sääntöjen ja painopisteiden mukaisesti sekä 

perusteellisen valintamenettelyn perusteella. 

Maa-asemilla toimivien sidosryhmien ottaminen kohteeksi yhteisessä kokeiluhankkeessa oli 

välitön seuraus kiireellisestä maainfrastruktuurin uudistamistarpeesta. Ilmatilan käyttäjät 

kannattivat tätä lähestymistapaa. 

Viranomaisilta saatavien tulojen vähentäminen on yksi maksujärjestelmän nimenomaisista 

tavoitteista, ja sillä pyritään varmistamaan, että käyttäjät eivät maksa kahdesti 

käyttöönottoinvestoinneista. 

Suositus 3 – Tarkistetaan EU:n rahoitustukea ilmaliikenteen hallinnan 

nykyaikaistamiselle  

(a) Komissio hyväksyy suosituksen.  

Se aikoo toteuttaa toisen luetelmakohdan mahdollisen vuosia 2014–2020 koskevan 

rahoituskehyksen mukaisen viimeisen Verkkojen Eurooppaa koskevan ehdotuspyynnön 

yhteydessä.  

(b) Komissio hyväksyy suosituksen.  
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Se on jo ehdottanut SESARin käyttöönoton rahoituksen jatkamista Verkkojen Eurooppa 

2 -välineestä. Rahoituksen jatkamisesta ja tulevista budjettimäärärahoista ei kuitenkaan päätä 

lopullisesti komissio vaan budjettivallan käyttäjä. Yksityiskohtaiset perustelut sisällytetään 

tapauksen mukaan monivuotisiin työohjelmiin. 

74. 

a) Komissio muistuttaa, että yhteinen kokeiluhanke perustettiin vuonna 2014. Yhteisen 

kokeiluhankkeen ilmaliikenteen hallinnan toimintokokonaisuudet määriteltiin painopisteiksi 

jo vuoden 2014 ehdotuspyynnössä.  

Tiettyihin puutteisiin keskittymisen tarve kävi ilmi vasta, kun hankkeet kehittyivät ja 

SESARin käyttöönoton hallinnointielimen toteuttama seurantaprosessi edistyi. 

Priorisoinnin jatkaminen vuosina 2016–2017 paransi Verkkojen Eurooppa -välineen 

rahoituksen tehokkuutta, mikä ei kuitenkaan tarkoita, että vuosina 2014 ja 2015 myönnetty 

rahoitus ei olisi ollut tehokasta, koska kaikkien esitettyjen hankkeiden tavoitteena oli yhteisen 

kokeiluhankkeen täytäntöönpano.  

b) ”Hakemusten luokittelu” on vapaaehtoinen hallinnollinen väline, jolla helpotetaan 

Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnettävien suurten monisidosryhmäavustusten 

käsittelyä. Se ei ole yhteisten hankkeiden synkronoinnin edellytys. 

c) Käyttöönoton hallinnointielin vain tutkii hakemuksia ja neuvoo mahdollisia hakijoita. 

SESARin käyttöönottoelimen ja hakijoiden välisen viestinnän kirjaamista on mahdollista 

parantaa, mutta käytössä on kuitenkin jo kattava kuulemisprosessi ennen hakemusten 

toimittamista sekä sen aikana ja sen jälkeen.  

Suositus 4 – Tarkistetaan rahoitushakemusten laatimista ja toimittamista ja 

vahvistetaan ne virallisesti 

(a) Komissio hyväksyy suosituksen. 

(b) Komissio hyväksyy suosituksen. 

75. Komissio muistuttaa, että yhteistä kokeiluhanketta koskeva asetus sisältää 

uudelleentarkastelulausekkeen, jonka tavoitteena on mukauttaa yhteistä kokeiluhanketta sen 

perusteella, miten siihen sisältyviä ilmaliikenteen hallinnan toimintokokonaisuuksia on 

todellisuudessa toteutettu. Komissio pani tämän uudelleentarkastelun vireille vuonna 2018. 

Suositus 5 – Varmistetaan, että ilmaliikenteen hallintajärjestelmän nykyaikaistamisen 

tuomia suorituskykyhyötyjä valvotaan asianmukaisesti  

Komissio hyväksyy suosituksen. Komissio voi varmistaa, että asianmukaista valvontaa 

toteutetaan, mutta se ei voi varmistaa, että nykyaikaistaminen tuottaa aiottuja hyötyjä, koska 

niiden varmistaminen kuuluu talouden toimijoiden vastuulle.  

Käyttöönoton hallinnointielin on alkanut valvoa päätökseen saatettujen hankkeiden tuottamia 

suorituskykyhyötyjä. Hyötyjen toteuttaminen ja arviointi vaativat enemmän aikaa, ja hyötyjä 
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koskevaan verkkotason suorituskykyjärjestelmään viittaaminen olisi mahdollista vasta 

seuraavalla viitekaudella.  

 

 


