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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ SPECIALIOSIOS 

ATASKAITOS 

„ES REGLAMENTAVIMAS SIEKIANT MODERNIZUOTI ORO EISMO 

VALDYMĄ TURI PRIDĖTINĘ VERTĘ, TAČIAU FINANSAVIMAS BUVO IŠ 

ESMĖS NEREIKALINGAS“ 

 

PASTABAS 

 

SANTRAUKA 

VII.  

a) Komisija mano, kad pradinių kvietimų pateikti pasiūlymus pagal Europos infrastruktūros 

tinklų priemonę prioritetai buvo tinkamai apibrėžti, atsižvelgiant į tai, kiek tuo metu buvo 

žinoma apie galimus įgyvendinimo projektus, reikalingus bandomajam bendram projektui 

diegti. Tuo etapu buvo pernelyg ankstyva iki galo suprasti galimas diegimo spragas, kurioms 

pašalinti reikėtų sutelkti finansavimą. 

c) Vertinimo ir skyrimo procesus pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę vykdo tik 

Komisija ir Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA), pareiškėjai ar SESAR 

diegimo administratorius į tai nesikiša.  

VIII. Komisija supranta šią riziką, kuri yra būdinga ne tik SESAR diegimui, ir stebi su INEA 

vykdomų projektų pažangą. Komisija ir INEA imsis intervencinių veiksmų – vykdys pagal 

Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir bandomąjį bendrą projektą nustatytus stebėjimo ir 

peržiūros procesus.  

SESAR diegimo administratorius pradėjo užbaigtų projektų veiklos rezultatų stebėseną. 

IX.  

1) Komisija sutinka su šia rekomendacija, kaip nurodyta jos atsakyme į atitinkamo ataskaitos 

skyriaus pastabas. 

2) Komisija sutinka su šia rekomendacija, kaip nurodyta jos atsakyme į atitinkamo ataskaitos 

skyriaus pastabas. 

3) Komisija sutinka su šia rekomendacija, kaip nurodyta jos atsakyme į atitinkamo ataskaitos 

skyriaus pastabas. 

4) Komisija sutinka su šia rekomendacija, kaip nurodyta jos atsakyme į atitinkamo ataskaitos 

skyriaus pastabas. 

5) Komisija sutinka su šia rekomendacija, kaip nurodyta jos atsakyme į atitinkamo ataskaitos 

skyriaus pastabas. 
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PASTABOS 

22. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 409/2013 nurodyta, kad sutartinė tvarka, 

taikoma įgyvendinimo projektams, atrinktiems Sąjungos finansavimui gauti, turėtų apimti 

sankcijas už diegimo programos ir projektų nevykdymą. Ši tvarka įtraukta į dotacijų pagrindų 

susitarimą, apimantį visus įgyvendinimo partnerius. 

Įgyvendinimo reglamentai yra tiesiogiai taikomi valstybėse narėse, Komisija gali prižiūrėti jų 

įgyvendinimą taikydama pažeidimo nagrinėjimo procedūras. Todėl Komisija mano, kad 

Reglamentas (ES) Nr. 409/2013 yra griežtas vykdymo užtikrinimo mechanizmas.  

Kaip nurodyta pirmiau, Komisija gali taikyti sankcijas ir (arba) nuobaudas pagal dotacijų 

susitarimus, kuriais reglamentuojamos įgyvendinimo projektams skiriamos ES lėšos. 

Bendras Komisijos atsakymas į 26–28 dalių pastabas 

Komisija pabrėžia, kad BBP buvo bandomoji veikla, skirta bendro projekto koncepcijai diegti 

ir jo įgyvendinimui išbandyti. BBP yra pirmasis bandymas koordinuotai diegti SESAR 

sprendimus, pasitelkiant partnerystės pagrindų susitarimą, apimantį įvairų ratą sektoriaus 

suinteresuotųjų subjektų. 

Šiuo tikslu BBP reglamente išdėstyta peržiūros sąlyga, kuria siekiama sureguliuoti BBP pagal 

faktinę BBP OEV funkcijų diegimo būklę. Peržiūros sąlyga suteikia galimybę prireikus iš 

naujo įvertinti atitiktį būtiniesiems kriterijams, esamų paskatų naudojimą, BBP įgyvendinimo 

sąnaudas ir naudą, geografinę taikymo sritį, tikslinius suinteresuotuosius subjektus ir tikslines 

įgyvendinimo datas. 

3 laukelis. Komisija pabrėžia, kad 2017 m. Europos infrastruktūros tinklų priemonės kvietime 

pateikti pasiūlymus (atsižvelgiant į patirtį, įgytą per pirmuosius įgyvendinimo projektus) 

nebuvo numatyta finansuoti projektų, turinčių kritinių išbaigtumo problemų, – kvietime buvo 

nurodytos netinkamos finansuoti grupės (ypač diegimo programos 5.6.2 grupė, susijusi su 

sąveika). 

29. Komisija pripažįsta, kad perėjimo prie naujų technologijų etapas sukuria atotrūkį tarp 

rengimo ir diegimo etapų. Šiuo tikslu Komisija pritarė Europos oro eismo valdymo standartų 

koordinavimo grupės (EASCG) įsteigimui ir dalyvauja joje, kad būtų užtikrintas geresnis 

OEV standartizacijos veiklos koordinavimas ir stebėsena. Visų pirma EASCG atnaujina BBP 

„Orientacinį standartizacijos ir reguliavimo planą“. Be to, diegimo pagrindų susitarime 

reikalaujama, kad SESAR diegimo administratorius veiksmus derintų su gamybos pramone, 

taip išspręsdamas perėjimo prie naujų technologijų problemas. SESAR diegimo 

administratorius taip pat bendradarbiauja su Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra 

(EASA), Europos civilinės aviacijos įrangos organizacija (Eurocae) ir Europos pietų 

observatorija (ESO). 

Komisija ketina įvertinti galimas priemones, kaip dar labiau palengvinti 

industrializacijos / standartizacijos procesus siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo SESAR 

rengimo etapo prie diegimo. 
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30. Komisija pažymi, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimas padėjo 

diegti išbaigtus komponentus arba būtinąsias paminėtų technologijų dalis. Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės programa rodo, kad, taikant SES-SESAR prioritetą, 

veiksmai gali apimti būtinąsias dalis, parengiamuosius veiksmus (pavyzdžiui, bendruose 

projektuose remti perėjimą prie naujų technologijų siekiant atlikti nurodytas OEV funkcijas) 

ir papildomus patvirtinimo veiksmus, kurių bendra įmonė SESAR neatlieka arba kuriems dar 

neteikiama Sąjungos finansinė parama.  

Todėl ES finansuoti veiksmai atitiko išbaigtumo kriterijus.  

31. Komisija suderinto diegimo poreikį įvertino remdamasi 4 straipsnio 5 dalyje nurodytais 

kriterijais. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 716/2004 priede šis poreikis 

paaiškintas kiekvienai OEV funkcijai. 

Papildomai aprašomas ir pagrindžiamas konkrečių diegimo programos projektų suderinto 

diegimo poreikis.  

Kai kuriais atvejais tam tikrų BBP funkcijų ar subfunkcijų diegimo patirtis, nepaisant jų 

svarbos OEV veiklos rezultatams, gali priversti suabejoti realiu jų suderinto diegimo 

poreikiu. Šis vertinimas, grindžiamas SESAR diegimo administratoriaus vykdytos diegimo 

veiklos stebėsena, sudaro BBP peržiūros procesą ir neverčia suabejoti bendru nuostatos 

aiškinimu. 

Bendras Komisijos atsakymas į 32 ir 33 dalių pastabas 

Komisija mano, kad suderintas diegimas buvo reikalingas ir naudingas OEV 1 ir 2 

funkcijoms, susijusioms su konkrečiais oro uostais, nurodytais Reglamente (ES) 

Nr. 716/2014. 

Šios funkcijos padeda suderinti skirtingų suinteresuotųjų subjektų (oro navigacijos paslaugų 

teikėjų, oro uostų, oro erdvės naudotojų) investicijas. Tais projektais buvo padidinta sauga ir 

pajėgumai oro uostuose ir oro uosto skrydžių valdymo rajonuose ir tai turėjo papildomą 

poveikį bendram tinklui.  

Komisija taip pat pažymi, kad netgi individualių suinteresuotųjų subjektų vykdomus 

investicinius projektus koordinuoja SESAR diegimo administratorius ir šiems projektams 

derinimo veikla yra naudinga, nors poveikis keleto suinteresuotųjų subjektų vykdomiems 

projektams ir šiek tiek mažesnis. 

Bendras Komisijos atsakymas į 35–39 dalių pastabas 

Komisija mano, kad ES diegimo finansavimas buvo reikalingas investicijoms paspartinti. 

Finansavimas BBP projektams buvo skiriamas vadovaujantis Europos infrastruktūros tinklų 

priemonės programoje išdėstytomis taisyklėmis ir prioritetais, taikant įprastą atrankos 

procesą, apimantį tris vertinimo lygmenis. Pasiūlymą skirti dotacijas taip pat patvirtino 

valstybių narių atstovai Europos infrastruktūros tinklų priemonės koordinavimo komitete. 

ES finansavimu siekiama padėti suderinti funkcijų diegimą ir taip suteikti suinteresuotiesiems 

subjektams paskatų koordinuoti savo veiksmus ir investicijas. 
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38. 

a) Komisija pabrėžia, kad pirmasis OEV funkcijų rinkinys, nurodytas pirmojoje SESAR 

rengimo etapo programoje (2007–2013 m.), buvo skirtas daugiausia antžeminę veiklą 

vykdantiems suinteresuotiesiems subjektams. 

Šiam požiūriui pritarė oro erdvės naudotojai, nes jie tapo pagrindiniais šio pradinio 

antžeminių investicijų etapo naudos gavėjais. 

BBP apima ne visą SESAR diegimo sritį, kuriai pagal Europos infrastruktūros tinklų 

priemonę atidėta 2,5 mlrd. EUR.  

b) Komisija pažymi, kad planuotas paketas turėjo apimti ir kitus projektus bei programos 

rėmimo veiksmus. Priežasčių mažinti paketą nebuvo, taip pat ir dėl to, kad buvo numatyti kiti 

bendri projektai. 

Dėl šios priežasties Komisija taip pat mano, kad savaimingumo efekto rizika nėra didelė. 

39. Žr. Komisijos atsakymą į 38 dalies a punkto pastabas. 

45. Komisija mano, kad diegimo pagrindų susitarimas ir atitinkamas ES finansavimas padėjo 

pasiekti tikslą – paspartinti SESAR sprendimų diegimą, paskatinti koordinavimą ir užtikrinti 

pastangų ir investicijų derinimą pagal diegimo programą. 

Rengiant didelio masto infrastruktūros projektus būtinas išankstinis planavimas. Todėl 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektai turi bendrą bruožą, kad sprendimų etapas 

vykdomas pirmiau, negu skelbiami kvietimai pateikti pasiūlymus.  

Bendras Komisijos atsakymas į 46 ir 47 dalių pastabas 

Komisija primena, kad oro navigacijos paslaugų teikėjai privalo iš savo sąnaudų bazės 

atskaityti ES dotacijas. Šiuo principu sumažinama dvigubo finansavimo rizika. Nors 

Komisija pripažįsta, kad ne visi oro navigacijos paslaugų teikėjai šiuo metu iš sąnaudų bazės 

atskaito ES dotacijas, jie vis tiek privalės tai padaryti. Tam skirtos gairės rengiamos 

bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis.  

48. Komisija pabrėžia, kad iš valdžios institucijų gautų pajamų atskaitymas yra 

deklaruojamas mokesčių sistemos tikslas.  

Komisija mano, kad lėšų atskaitymas iš sąnaudų bazės negali būti laikomas dotacijų 

perkėlimu oro erdvės naudotojams. Skaičiuojant navigacijos mokesčių sąnaudų bazę turėtų 

būti atsižvelgiama į oro navigacijos paslaugų teikėjų patiriamas faktines išlaidas. Bet koks už 

OEV gautas viešasis finansavimas mažina faktines oro navigacijos paslaugų teikėjų išlaidas ir 

šis sumažėjimas turėtų atsispindėti skaičiuojant mokesčius.  
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Atskaitymu iš sąnaudų bazės siekiama užtikrinti, kad naudotojai už diegimo investicijas 

nemokėtų du kartus. Tai nėra finansinė kompensacija ir nesiejama su tuo, ar oro erdvės 

naudotojai laikosi BBP funkcijų, kurias oro navigacijos paslaugų teikėjai privalo įdiegti. 

50.  

a) Komisija primena, kad BBP yra bandomasis projektas, kurio užuomazgos siekia 2014 m. 

2014 m. gruodžio 5 d. buvo paskirtas diegimo administratorius ir tą pačią dieną buvo 

paskelbta preliminari diegimo programa. 

b) Komisija pabrėžia, kad ES finansavimas buvo skirtas atliekant išsamų atrankos procesą, 

grindžiamą apibrėžtais skyrimo kriterijais. Pasiūlymus, kaip ir bet kurį kitą Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės pasiūlymą, įvertino išorės ir vidaus ekspertai. Šiuo atžvilgiu 

pareiškėjo dydis nebuvo vienas iš atrankos kriterijų. 

c) Šių projektų pradžia – BBP – Reglamentas (ES) Nr. 716/2014, kuriame taip pat aprašytos 

AF būtinos išankstinės sąlygos, kurios laikomos reikalingomis funkcijoms įdiegti, nors ir 

nėra konkrečiai išvardytos kaip taikytinos BBP. Šios būtinos sąlygos ir kiti diegimą 

skatinantys veiksniai yra nurodyti diegimo programoje, todėl yra tinkami finansuoti.  

51. Komisija pabrėžia, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimu apskritai 

siekiama paremti Bendro Europos dangaus (BED) ir SESAR įgyvendinimą. „Kitų projektų“ 

finansavimas padėjo įdiegti svarbias technologijas (pvz., aprūpinimą 8,33 kHz įranga ir 

nustatytų charakteristikų navigacijos (PBN) pajėgumus), gerokai padedančias suderinti 

Europos OEV tinklą. 

52. Tai, kad reikia skirti dėmesį konkretiems atotrūkiams, paaiškėjo tik projektų raidos 

laikotarpiu ir SESAR diegimo administratoriui vykdant stebėsenos procesą. 

Nors 2016–2017 m. toliau formuluojant prioritetus Europos infrastruktūros tinklų priemonės 

finansavimo veiksmingumas pagerėjo, tai nereiškia, kad 2014 ir 2015 m. skirtas finansavimas 

nebuvo veiksmingas, nes visais pateiktais projektais buvo siekiama įgyvendinti BBP.  

55. „Paraiškų grupavimas“ yra neprivaloma administracinė priemonė, padedanti 

administruoti dideles, daugeliui suinteresuotųjų subjektų teikiamas Europos infrastruktūros 

tinklų priemonės dotacijas. Tai nėra būtina Reglamente (ES) Nr. 409/2013 apibrėžtų bendrų 

projektų derinimo sąlyga.  

a) Reglamente (ES) Nr. 409/2013 apibrėžta bendrų projektų suderinto diegimo sistema. 

Šiame reglamente atsakomybė už diegimo programos parengimą ir įgyvendinimą suteikiama 

SESAR diegimo administratoriui. Diegimo programoje numatytas išsamus darbo planas, 

kuriame struktūrizuotai išdėstyta visa veikla, reikalinga bendriems projektams įgyvendinti, 

kad jie taptų „įgyvendinimo projektais“, taip pat, inter alia, nurodyti veiklos lygmens 

suinteresuotieji subjektai, atsakingi už projektų vykdymą. SESAR įgyvendinimo projektų 

grupavimas yra papildoma SESAR diegimo administratoriaus įgyvendinama priemonė 

siekiant šiuos projektus koordinuoti pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės dotacijų 

sistemą. Pavyzdžiui, vienas iš grupavimo būdų buvo sugrupuoti panašios trukmės projektus. 

Taip išvengiama padėties, kai trumpesnių projektų vykdytojai turi laukti, kol bus baigti 

ilgesni projektai, ir tik tada įgyja teisę į galutinį mokėjimą. 
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b) Komisija mano, jog tai, kad projektus įgyvendino pavieniai suinteresuotieji subjektai, 

veiksmų koordinavimui nekenkia. Reglamente (ES) Nr. 409/2013 reikalaujamas 

koordinavimas ir derinimas daugiausia pasiekiami įgyvendinant diegimo programą, laikantis 

Partnerystės pagrindų susitarime numatytos tvarkos ir taikant stebėsenos bei planavimo 

mechanizmus, kuriuos nustatė ir įgyvendina SESAR diegimo administratorius. 

Komisija pažymi, kad projektų grupavimas nepadeda nei suderinti investicijas, nei įdiegti 

projektus. Projektų grupavimas ir siejimas į veiksmų grupes laikomi veiksmingiausiu ir 

mažiausiai administracinių sąnaudų reikalaujančiu procesu. 

c) Projektai grupėse struktūrizuojami remiantis Partnerystės pagrindų susitarimu, visus 

projektus koordinuoja SESAR diegimo administratorius, kad projektai būtų suderintai 

įgyvendinti.  

Nors iš esmės šiems projektams suderintas įgyvendinimas pagal Europos infrastruktūros 

tinklų priemonę gali būti naudingas, ne visos panašios iniciatyvos turi būti įgyvendinamos 

kaip daugelio suinteresuotųjų subjektų vykdomo projekto dalis: Komisija mano, kad 

priklausomai nuo konkrečių diegtinų technologinių elementų, tinkamiausia būtų įgyvendinti 

pavienes iniciatyvas, jeigu jas koordinuoja SESAR diegimo administratorius. 

56. Komisija mano, jog paraiškų išsamumas yra pakankamas, kad ekspertai galėtų įvertinti 

pasiūlymus, net jeigu informacija yra pateikta glaustai. 

a) Komisija pažymi, kad 5 investiciniai projektai iš 8 investicinių projektų imties buvo susiję 

su viena grupe, t. y. 3.2.1 grupe „OEV sistemų atnaujinimas, kad jos tiktų tiesioginiams 

maršrutams ir laisvo maršruto oro erdvei“.  

Ši grupė konkrečiai padeda pagal diegimo programą atnaujinti OEV sistemą. 

Be to, dviejuose į imtį patekusiuose investiciniuose projektuose OEV sistemos atnaujinimo 

klausimas nėra sprendžiamas. 

57. Žr. Komisijos atsakymą į 55 dalies pastabas. 

60. Komisija pabrėžia, kad SESAR diegimo administratorius tik tikrina paraiškas ir gali tik 

patarti galimiems kandidatams pataisyti paraiškas ir pateikti jas kaip skirtas „kitiems 

projektams“. 

a) SESAR diegimo administratorius veikia kaip įgyvendinimo projektų koordinatorius, kaip 

nurodyta Partnerystės pagrindų susitarime. 

b) Nepaisant galimybės pagerinti SESAR diegimo aljanso ir pareiškėjų keitimosi informacija 

registravimą, SESAR diegimo aljansas ėmė vykdyti visapusišką konsultacijų procesą iki 

paraiškų pateikimo, jų teikimo metu ir po to.  

Atlikus šį procesą pateikiamos pasirašytos ir patvirtintos paraiškos. 

d) Komisija pažymi, kad SESAR diegimo aljansas dėl perskirstymo vienašališkai nesprendė. 

Kad būtų užtikrintas Europos infrastruktūros tinklų priemonės taisyklių laikymasis, jį 

prižiūrėjo INEA, .  
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6 laukelis. Kadangi Komisija ar INEA iš kandidatų ar atitinkamų valstybių narių jokių 

skundų dėl projektų ar jų dalių atmetimo negavo, ji mano, kad galutinis paraiškų pateikimas 

nebuvo ginčijamas. Bet kuriuo atveju SESAR diegimo administratorius galėjo tik patarti 

galimiems kandidatams dėl jų projektų teikimo. Kandidatai paraiškas vis tiek gali pateikti 

pagal „kitų projektų“ kategoriją. 

Tačiau Komisija sutinka, kad SESAR diegimo administratorius turėtų sistemingai registruoti 

atmetimo priežastis ir keitimąsi informacija su galimais kandidatais. 

68.  

c) SESAR diegimo administratorius rengia priemonę, skirtą nustatyti, kiek prisidedama prie 

veiklos rezultatų. 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

Bendras Komisijos atsakymas į 71 ir 72 dalių pastabas 

Įgyvendinimo reglamentai yra tiesiogiai taikomi valstybėse narėse, Komisija gali imtis 

tolesnių veiksmų pradėdama pažeidimo nagrinėjimo procedūras. Todėl Komisija mano, kad 

Reglamentas (ES) Nr. 409/2013 yra griežtas vykdymo užtikrinimo mechanizmas.  

Komisija pabrėžia, kad BBP buvo bandomoji veikla, skirta bendro projekto koncepcijai diegti 

ir jo įgyvendinimui išbandyti. BBP yra pirmasis bandymas koordinuotai diegti SESAR 

sprendimus, pasitelkiant partnerystės pagrindų susitarimą, apimantį platų pramonės 

suinteresuotųjų subjektų ratą. 

Šiuo tikslu BBP reglamente išdėstyta peržiūros sąlyga, kuria siekiama sureguliuoti BBP pagal 

faktinę BBP OEV funkcijų diegimo būklę.  

Be to, Komisija mano, kad ES finansavimas, skirtas SESAR diegimui remti, turėjo įrodytą 

pridėtinę vertę, nes buvo sukurtas nemažas svertas, sujungiant suinteresuotųjų subjektų 

pastangas derinti investicijas ir veiksmus ir užtikrinant tęstinumą pasibaigus rengimo etapui. 

1 rekomendacija: pagerinti bendrų projektų orientavimą  

Komisija sutinka su rekomendacija, kad bendrų projektų orientavimas turėtų būti pagerintas. 

Vykdoma BBP peržiūra sudarys sąlygas geriau suderinti BBP su Reglamento (ES) 

Nr. 409/2013 reikalavimais. 

Tačiau tokių veiksmų negalima užbaigti iki 2021 m. pabaigos, nes tam turi būti pakeisti 

galiojantys teisės aktai.  

2 rekomendacija: pagerinti bendrų projektų veiksmingumą  

Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

Komisija kaip skatinamąjį mechanizmą Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/317 ketina 

pasiūlyti privalomą mokesčių moduliaciją. 
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73. Komisija mano, kad diegimo pagrindų susitarimas ir atitinkamas ES finansavimas padėjo 

pasiekti tikslą – paspartinti SESAR sprendimų diegimą, paskatinti koordinavimą ir užtikrinti 

pastangų ir investicijų derinimą pagal diegimo programą. 

Finansavimas BBP projektams buvo skiriamas vadovaujantis Europos infrastruktūros tinklų 

priemonės programoje išdėstytomis taisyklėmis ir prioritetais, taikant išsamų atrankos 

procesą. 

BBP orientavimas į antžeminę veiklą vykdančius suinteresuotuosius subjektus buvo 

tiesioginis skubaus poreikio atnaujinti antžeminę infrastruktūrą padarinys. Šiam požiūriui 

pritarė oro erdvės naudotojai. 

Iš valdžios institucijų gautų pajamų atskaitymas yra deklaruojamas mokesčių sistemos 

tikslas, juo siekiama užtikrinti, kad naudotojai už diegimo investicijas nemokėtų du kartus. 

3 rekomendacija: peržiūrėti ES finansinę paramą oro eismo valdymui modernizuoti  

(a) Komisija pritaria šiai rekomendacijai.  

Ji įgyvendins antrąją įtrauką, jeigu bus paskelbtas galimas paskutinis Europos infrastruktūros 

tinklų priemonės kvietimas pateikti pasiūlymus pagal 2014–2020 m. finansinę programą.  

(b) Komisija pritaria šiai rekomendacijai.  

Ji jau pasiūlė toliau finansuoti SESAR diegimą pagal antrąją Europos infrastruktūros tinklų 

priemonę. Tačiau dėl tąsos ir būsimo biudžeto paskirstymo galiausiai sprendžia ne Komisija, 

o biudžeto valdymo institucija. Išsamūs pagrindimai bus atitinkamai įtraukti į daugiametes 

darbo programas. 

74. 

a) Komisija primena, kad BBP yra bandomasis projektas, kurio užuomazgos siekia 2014 m. 

BBP OEV funkcijos buvo nustatyti prioritetai jau 2014 m. kvietime pateikti pasiūlymus.  

Poreikis skirti dėmesį konkretiems trūkumams tapo žinomas tik projektų raidos laikotarpiu ir 

SESAR diegimo administratoriui vykdant stebėsenos procesą. 

Nors 2016–2017 m. toliau formuluojant prioritetus Europos infrastruktūros tinklų priemonės 

finansavimo veiksmingumas pagerėjo, tai nereiškia, kad 2014 ir 2015 m. skirtas finansavimas 

nebuvo veiksmingas, nes visais pateiktais projektais siekiama pagerinti BBP.  

b) „Paraiškų grupavimas“ yra neprivaloma administracinė priemonė, padedanti administruoti 

dideles, daugeliui suinteresuotųjų subjektų teikiamas Europos infrastruktūros tinklų 

priemonės dotacijas. Tai nėra būtina bendrų projektų suderinto diegimo sąlyga. 

c) Diegimo administratorius tik tikrina paraiškas ir pataria galimiems pareiškėjams. Nors 

SESAR diegimo administratoriaus ir pareiškėjų keitimosi informacija registravimą būtų 

galima patobulinti, iki paraiškų teikimo, jų teikimo metu ir po jų pateikimo taikomas išsamus 

konsultacijų procesas.   
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4 rekomendacija: peržiūrėti ir formalizuoti finansavimo paraiškų rengimą ir teikimą 

(a) Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

(b) Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

75. Komisija primena, kad BBP reglamente išdėstyta peržiūros sąlyga, kuria siekiama 

sureguliuoti BBP pagal faktinę BBP OEV funkcijų diegimo būklę. Komisija šią peržiūrą 

inicijavo 2018 m. 

5 rekomendacija: užtikrinti tinkamą stebėseną, kad oro eismo valdymo 

modernizavimas būtų naudingas veiklos rezultatų atžvilgiu  

Komisija pritaria šiai rekomendacijai. Komisija gali užtikrinti, kad būtų vykdoma tinkama 

stebėsena, tačiau Komisija negali užtikrinti, kad modernizavimas duotų planuotos naudos, 

nes tai priklauso ekonominės veiklos vykdytojų kompetencijai.  

SESAR diegimo administratorius pradėjo stebėti užbaigtų projektų naudingumą veiklos 

rezultatų atžvilgiu. Naudingumui pajusti ir išmatuoti prireiks daugiau laiko ir bet kuri 

naudingumo sąsaja su veiklos rezultatų planu tinklo lygmeniu būtų aktuali tik kitu 

ataskaitiniu laikotarpiu.  

 

 


