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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS ĪPAŠO ZIŅOJUMU 

“ES GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS MODERNIZĀCIJAS 

REGULĒJUMAM IR PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA, TAČU FINANSĒJUMS LIELĀ 

MĒRĀ NEBIJA VAJADZĪGS” 

 

KOPSAVILKUMS 

VII.  

a) Komisija uzskata, ka prioritātes attiecībā uz sākotnējiem uzaicinājumiem iesniegt 

priekšlikumus Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) ietvaros bija pienācīgi 

definētas, ņemot vērā toreizējo informētības līmeni par potenciālajiem īstenošanas 

projektiem, kas bija nepieciešami kopprojektu sērijas pilotprojekta izvēršanai. Minētajā 

posmā bija priekšlaicīgi pilnībā izprast šīs izvēršanas potenciālās nepilnības, kas varētu likt 

piesaistīt vairāk finansējuma. 

c) Ar EISI saistītos vērtēšanas un piešķiršanas procesus pilnībā vada Komisija un Inovācijas 

un tīklu izpildaģentūra (INEA) bez pieteikuma iesniedzēju vai SESAR izvēršanas pārvaldītāja 

iejaukšanās.  

VIII. Komisija saprot šo risku, kas nav raksturīgs SESAR izvēršanai, un uzrauga projektu 

virzību ar INEA palīdzību. Komisija un INEA iejauksies, iesaistoties EISI un kopprojektu 

sērijas pilotprojektā noteiktajos uzraudzības un pārskatīšanas procesos.  

SESAR izvēršanas pārvaldītājs ir sācis to projektu darbības rezultātu uzraudzību, kas ir 

pabeigti. 

IX.  

1) Komisija piekrīt šim ieteikumam, kā norādīts tās atbildē attiecīgajā ziņojuma iedaļā. 

2) Komisija piekrīt šim ieteikumam, kā norādīts tās atbildē attiecīgajā ziņojuma iedaļā. 

3) Komisija piekrīt šim ieteikumam, kā norādīts tās atbildē attiecīgajā ziņojuma iedaļā. 

4) Komisija piekrīt šim ieteikumam, kā norādīts tās atbildē attiecīgajā ziņojuma iedaļā. 

5) Komisija piekrīt šim ieteikumam, kā norādīts tās atbildē attiecīgajā ziņojuma iedaļā. 

 

APSVĒRUMI 

22. Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 409/2013 norādīts, ka līgumiskajās vienošanās par 

īstenošanas projektiem, kas atlasīti Savienības finansējuma saņemšanai, jānosaka sodi par 
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izvēršanas programmas un projektu neīstenošanu. Šīs vienošanās ir iekļautas dotācijas 

pamatnolīgumā, kas ietver visus īstenošanas partnerus. 

Īstenošanas regulas ir tieši piemērojamas dalībvalstīs, un pēc tam Komisija tās var pārbaudīt, 

ierosinot pārkāpuma procedūras. Tāpēc Komisija uzskata, ka Regula (ES) Nr. 409/2013 ir 

stingrs izpildes panākšanas mehānisms.  

Kā norādīts iepriekš, Komisija var piemērot sankcijas/sodus, izmantojot dotāciju nolīgumus, 

ar ko regulē īstenošanas projektiem piešķirtos ES līdzekļus. 

Komisijas kopējā atbilde uz 26., 27. un 28. punktu 

Komisija uzsver to, ka kopprojektu sērijas pilotprojekts bija izmēģinājuma projekts, lai 

ieviestu kopprojekta koncepciju un pārbaudītu tās īstenošanu. Kopprojektu sērijas 

pilotprojekts ir pirmais mēģinājums izvērst SESAR risinājumus koordinētā veidā, izmantojot 

partnerības pamatlīgumu, tostarp ar daudzām rūpniecības nozares ieinteresētajām personām. 

Šajā nolūkā kopprojektu sērijas pilotprojekta regulā ir ietverta pārskatīšanas klauzula, kuras 

mērķis ir pielāgot kopprojektu sērijas pilotprojektu, pamatojoties uz kopprojektu sērijas 

pilotprojekta gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) funkciju īstenošanas faktisko stāvokli. 

Pārskatīšanas klauzula vajadzības gadījumā ļauj pārvērtēt to atbilstību galvenajiem 

kritērijiem, pašreizējo stimulu izmantojumu, kopprojektu sērijas pilotprojekta īstenošanas 

izmaksas un ieguvumus, ģeogrāfisko darbības jomu, plānotās ieinteresētās personas un 

īstenošanas mērķtermiņus. 

3. izcēlums. Komisija uzsver, ka 2017. gada EISI uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus 

(ņemot vērā pieredzi, kas gūta pirmajos īstenošanas projektos) izslēdza projektus ar kritiskās 

gatavības jautājumiem, uzaicinājumā nosakot neatbilstīgas kopas (jo īpaši izvēršanas 

programmas 5.6.2. kopas jomā, kas attiecas uz sadarbspēju). 

29. Komisija atzīst, ka industrializācijas fāze veido robu starp izstrādes un izvēršanas fāzi. 

Šajā nolūkā Komisija atbalstīja Eiropas ATM standartu koordinācijas grupas (EASCG) izveidi 

un piedalās tās darbā, lai nodrošinātu ATM standartizāciju ietekmējošo darbību labāku 

koordināciju un uzraudzību. Jo īpaši EASCG atjaunina kopprojektu sērijas pilotprojektu 

“Orientējošs ceļvedis par standartizācijas un regulatīvajām vajadzībām”. Turklāt izvēršanas 

satvarā paredzēts, ka SESAR izvēršanas pārvaldītājam, lai risinātu industrializācijas 

jautājumus, jākoordinējas ar ražošanas nozari. SESAR izvēršanas pārvaldītājs sadarbojas arī 

ar Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru (EASA), Eiropas Civilās aviācijas 

aprīkojuma organizāciju (Eurocae) un Eiropas Dienvidu observatoriju (ESO). 

Komisija paredz novērtēt iespējamos līdzekļus, lai turpmāk atvieglotu 

industrializācijas/standartizācijas procesus un nodrošinātu netraucētu pāreju no SESAR 

izstrādes fāzes līdz izvēršanai. 

30. Komisija norāda, ka EISI finansējums ir atbalstījis gatavu komponentu vai minēto 

tehnoloģiju priekšnoteikumu izvēršanu. EISI programmā norādīts, ka saskaņā ar SES-SESAR 

prioritāti darbības var ietvert priekšnoteikumus, sagatavošanas pasākumus (piemēram, tādus, 

kas atbalsta kopprojektos noteikto ATM funkciju (AF) industrializāciju) un papildu 

apstiprināšanas pasākumus, kurus ir vai nav aptvēris kopuzņēmums SESAR vai kuri nav vēl 

saņēmuši finansiālu atbalstu no Savienības.  
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Rezultātā tas, ko finansēja ES, atbilda gatavības kritērijiem.  

31. Komisija bija novērtējusi nepieciešamību sinhronizēt izvēršanu, pamatojoties uz 4. panta 

5. punktā minētajiem kritērijiem. Šī nepieciešamība ir izskaidrota attiecībā uz katru ATM 

funkciju, kas uzskaitīta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 716/2004 pielikumā. 

Sinhronizācijas nepieciešamība izvēršanas programmā sīkāk aprakstīta un pamatota 

konkrētiem projektiem.  

Dažos gadījumos neatkarīgi no to ieguldījuma ATM darbībā pieredze, kas gūta atsevišķu 

kopprojektu sērijas pilotprojekta funkciju vai funkciju apakšvirzienu izvēršanā, liek apšaubīt 

reālo nepieciešamību veikt to sinhronizētu izvēršanu. Šis novērtējums, pamatojoties uz 

SESAR izvēršanas pārvaldītāja veikto izvēršanas uzraudzību, ir daļa no kopprojektu sērijas 

pilotprojekta pārskatīšanas procesa un neliek apšaubīt šā noteikuma vispārējo interpretāciju. 

Komisijas kopējā atbilde uz 32. un 33. punktu 

Komisija uzskata, ka sinhronizēta izvēršana bija nepieciešama un izdevīga 1. un 2. ATM 

funkcijai konkrētās lidostās, kas bija noteiktas Regulā (ES) Nr. 716/2014. 

Šīs funkcijas veicina dažādu ieinteresēto personu (aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju, 

lidostu, gaisa telpas izmantotāju) investīciju sinhronizēšanu. Minētie projekti palielināja 

lidostu un termināla manevrēšanas teritoriju drošību un jaudu, papildus ietekmējot arī 

vispārējo tīklu.  

Komisija arī norāda, ka pat īstenošanas projektus, ko veic atsevišķas ieinteresētās personas, 

koordinē SESAR izvēršanas pārvaldītājs, un — kaut arī ar samazinātu ietekmi vairāku 

ieinteresēto personu projektos — tie gūst labumu no sinhronizācijas pasākumiem. 

Komisijas kopējā atbilde uz 35.–39. punktu 

Komisija uzskata, ka izvēršanai paredzētais ES finansējums bija nepieciešams investīciju 

paātrināšanai. 

Finansējums tika piešķirts ar kopprojektu sērijas pilotprojektu saistītiem projektiem atbilstīgi 

EISI programmā paredzētajiem noteikumiem un prioritātēm un saskaņā ar regulāru atlases 

procesu, kas ietver trīs novērtēšanas līmeņus. Dalībvalstis EISI koordinācijas komitejā 

apstiprināja arī dotāciju piešķiršanas priekšlikumu. 

ES finansējums bija paredzēts, lai veicinātu funkciju izvēršanas sinhronizēšanu un tādējādi 

stimulētu ieinteresētās personas koordinēt savus centienus un investīcijas. 
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38. 

a) Komisija uzsver, ka pirmais ATM funkciju kopums, kas izriet no SESAR izstrādes fāzes 

(2007–2013) pirmās programmas, galvenokārt bija vērsts uz ieinteresētajām personām, kas 

darbojas uz zemes. 

Šo pieeju atbalstīja gaisa telpas izmantotāji, jo rezultātā viņi bija primārie galasaņēmēji šajā 

uz zemes veikto investīciju sākotnējā kārtā. 

Kopprojektu sērijas pilotprojekts neatspoguļo visu SESAR izvēršanu, kurai EISI piešķīra 

2,5 miljardus EUR.  

b) Komisija norāda, ka paredzētais piešķīrums bija paredzēts, lai segtu arī kategoriju “citi 

projekti” un programmas atbalsta pasākumus. Nebija iemesla samazināt šo piešķīrumu, jo 

bija paredzēti arī citi kopīgi projekti. 

Šā iemesla dēļ Komisija arī uzskata, ka liekās palīdzības risks nav liels. 

39. Skatīt Komisijas atbildi uz 38. punkta a) apakšpunktu. 

45. Komisija uzskata, ka izvēršanas satvars un saistītais ES finansējums sekmē SESAR 

risinājumu izvēršanas paātrināšanu, stimulējot koordināciju un nodrošinot centienu un 

investīciju saskaņošanu atbilstīgi izvēršanas programmai. 

Liela mēroga infrastruktūras projektu izstrādei ir vajadzīga prognozēta plānošana. Tāpēc tā ir 

EISI projektu kopīga iezīme, ka lēmumu pieņemšanas fāze notiek pirms uzaicinājumiem 

iesniegt priekšlikumus.  

Komisijas kopējā atbilde uz 46. un 47. punktu 

Komisija atgādina, ka aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem ir jāatskaita ES dotācijas no 

to izmaksu bāzes. Šis princips mazina dubultā finansējuma risku. Kaut arī Komisija atzīst, ka 

ne visi aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji pašlaik atskaita ES dotācijas no izmaksu bāzes, 

tiem tomēr būs pienākums to darīt. Šajā nolūkā sadarbībā ar dalībvalstīm ir sagatavotas 

pamatnostādnes.  

48. Komisija uzsver, ka atskaitījumi no ieņēmumiem, kas iegūti no valsts iestādēm, ir 

noteikts tarifikācijas sistēmas mērķis.  

Komisija uzskata, ka līdzekļu atskaitījumus no izmaksu bāzes nevar kvalificēt kā “dotāciju 

pārnesumu” uz gaisa telpas izmantotājiem. Izmaksu bāzei attiecībā uz aeronavigācijas 

maksājumiem jāņem vērā faktiskās izmaksas, kas radušās aeronavigācijas pakalpojumu 

sniedzējiem. Jebkurš publiskais finansējums, kas saņemts ATM infrastruktūras vajadzībām, 

samazina aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju faktiskās izmaksas, un šis samazinājums 

jāatspoguļo maksājumu aprēķinā.  

Atskaitījumi no izmaksu bāzes ir paredzēti, lai nodrošinātu, ka izmantotāji nemaksā divreiz 

par izvēršanas investīcijām. Šie atskaitījumi nav finansiāla kompensācija un nav saistīti ar 

gaisa telpas izmantotāju atbilstību vai neatbilstību kopprojektu sērijas pilotprojekta 

funkcijām, kuras aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem ir jāizvērš. 
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50.  

a) Komisija atgādina, ka kopprojektu sērijas pilotprojekts ir izmēģinājuma projekts, kas tika 

sākts 2014. gadā. 

Izvēršanas pārvaldītājs tika iecelts 2014. gada 5. decembrī, un šajā pašā dienā tika publicēta 

provizoriska izvēršanas programma. 

b) Komisija uzsver, ka ES finansējums tika piešķirts, organizējot rūpīgu atlases procesu un 

pamatojoties uz definētiem piešķiršanas kritērijiem.  Šos priekšlikumus līdzīgi kā jebkuru citu 

EISI priekšlikumu vērtēja iekšējie un ārējie eksperti. Šajā sakarā pieteikuma iesniedzēja 

lielums nebija atlases kritērijs. 

c) Šie projekti izriet no kopprojektu sērijas pilotprojekta — Regulas (ES) Nr. 716/2014 —, 

kurā aprakstīti arī AF būtiskie priekšnoteikumi, ko uzskata par nepieciešamiem, lai īstenotu 

šīs funkcijas, lai gan tie nav skaidri minēti kopprojektu sērijas pilotprojekta darbības jomā. 

Šie priekšnoteikumi un citi priekšnosacījumi ir noteikti izvēršanas programmā un tāpēc ļauj 

pretendēt uz finansējumu.  

51. Komisija uzsver, ka EISI finansējuma mērķis ir atbalstīt SES un SESAR īstenošanu 

kopumā. Finansējums kategorijai “citi projekti” ir atbalstījis tādu svarīgu tehnoloģiju 

(piemēram, 8,33 kHz ekipējuma un veiktspējas navigācijas spēju) izvēršanu, kas būtiski 

veicina Eiropas ATM tīkla saskaņošanu. 

52. Tas, ka jāpievēršas konkrētiem trūkumiem, kļuva zināma tikai projektu īstenošanas un 

SESAR izvēršanas pārvaldītāja organizētā uzraudzības procesa gaitā. 

Tā kā turpmākā prioritāšu noteikšana 2016.–2017. gadā uzlaboja EISI finansējuma 

efektivitāti, tas nenozīmē, ka 2014. un 2015. gadā piešķirtais finansējums nebija efektīvs, jo 

visu iesniegto projektu mērķis bija īstenot kopprojektu sērijas pilotprojektu.  

55. “Pieteikumu grupēšana” ir izvēles administratīvais rīks, lai sekmētu lielās vairāku 

ieinteresēto personu dotācijas, kas piešķirtas EISI ietvaros. Tā nav prasība par kopprojektu 

sinhronizāciju, kas definēta Regulā (ES) Nr. 409/2013.  

a) Regulā (ES) Nr. 409/2013 ir definēts satvars kopprojektu izvēršanas sinhronizēšanai. Ar šo 

regulu SESAR izvēršanas pārvaldītājam ir uzticēts pienākums izstrādāt un īstenot izvēršanas 

programmu. Izvēršanas programma ietver vispārēju darba plānu, ar ko organizē visus 

pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu kopprojektus kā “īstenošanas projektus”, cita starpā 

nosakot iesaistītās ieinteresētās personas, kuras ir atbildīgas par to īstenošanu. SESAR 

īstenošanas projektu grupēšana ir papildu līdzeklis, ko īsteno SESAR izvēršanas pārvaldītājs, 

lai koordinētu šos projektus EISI dotāciju ietvaros. Piemēram, viena grupēšanas pieeja bija 

sagrupēt projektus ar līdzīgu darbības termiņu. Tas novērš to, ka projektiem ar īsāku termiņu 

pirms galīgā maksājuma pieprasīšanas būtu jāgaida, kad beidzas projekti ar garāku termiņu. 

b) Komisija uzskata, ka tas, ka projektus īstenoja viena ieinteresētā persona, neapdraud 

darbības koordinēšanu. Regulā (ES) Nr. 409/2013 paredzētā koordinācija/sinhronizācija 

galvenokārt tiek panākta, īstenojot izvēršanas programmu un partnerības pamatlīguma 

noteikumus, kā arī izmantojot SESAR izvēršanas pārvaldītāja izveidotos un ieviestos 

uzraudzības un plānošanas mehānismus. 
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Komisija norāda, ka investīciju un izvēršanas sinhronizācija netiek panākta ar grupēšanas 

palīdzību. Projektu grupēšana un apvienošana darbību grupās tiek uzskatīta par visefektīvāko 

un administratīvi racionālāko procesu. 

c) Projekti tiek organizēti grupās atbilstīgi partnerības pamatlīgumam, un, lai nodrošinātu 

sinhronizētu īstenošanu, visus projektus koordinē SESAR izvēršanas pārvaldītājs.  

Lai gan principā šiem projektiem var nākt par labu sinhronizēta īstenošana EISI ietvaros, ne 

visas līdzīgās iniciatīvas jāīsteno kā daļu no vairāku ieinteresēto personu projekta. Atkarībā 

no konkrētajiem izvēršamajiem tehnoloģiskajiem elementiem Komisija uzskata, ka daudz 

piemērotāk ir turpināt atsevišķas iniciatīvas, ja vien tās koordinē SESAR izvēršanas 

pārvaldītājs. 

56. Komisija uzskata, ka pieteikumos pieejamās informācijas detalizācijas pakāpe ir 

pietiekama, lai eksperti novērtētu priekšlikumus, pat ja šī informācija ir lakoniska. 

a) Komisija norāda, ka pieci no astoņiem izlasē iekļautajiem īstenošanas projektiem attiecās 

uz vienu kopu, proti, 3.2.1. kopu “ATM sistēmu atjaunināšana, lai atbalstītu tiešos maršrutus 

un brīvā maršruta gaisa telpu”.  

Šī kopa jo īpaši atbalsta ATM sistēmu atjaunināšanu atbilstīgi izvēršanas programmai. 

Turklāt divi no paraugā iekļautajiem īstenošanas projektiem neattiecas uz ATM sistēmu 

atjaunināšanu. 

57. Skatīt Komisijas atbildi uz 55. punktu. 

60. Komisija uzsver to, ka SESAR izvēršanas pārvaldītājs tikai pārbauda pieteikumus un var 

tikai ieteikt potenciālos pieteikuma iesniedzējus, lai pārskatītu to iesniegumus vai iekļautu tos 

kategorijā “citi projekti”. 

a) Kā norādīts partnerības pamatlīgumā, SESAR izvēršanas pārvaldītājs darbojas kā 

īstenošanas projektu koordinators. 

b) Neatkarīgi no iespējas uzlabot starp SESAR izvēršanas aliansi (SDA) un pieteikuma 

iesniedzējiem notiekošās saziņas reģistrēšanu SDA ir ieviesusi visaptverošu konsultāciju 

procedūru, ko izmanto pirms un pēc pieteikumu iesniegšanas, kā arī to iesniegšanas laikā.  

Šīs procedūras rezultātā tiek iesniegti parakstīti un apstiprināti pieteikumi. 

d) Komisija norāda, ka lēmumu par šo pārdali SDA nepieņēma vienpusēji. Lai nodrošinātu 

atbilstību EISI noteikumiem, to pārraudzīja INEA.  

6. izcēlums. Tā kā Komisija vai INEA nesaņēma no kandidātiem vai attiecīgajām dalībvalstīm 

nekādas sūdzības par projektu vai projektu daļu izslēgšanu, tā uzskata, ka pieteikumu galīgā 

iesniegšana netika apstrīdēta. Jebkurā gadījumā SESAR izvēršanas pārvaldītājs varētu tikai 

ieteikt potenciālos kandidātus saistībā ar to projektu iesniegšanu. Tomēr kandidāti var 

iesniegt savus pieteikumus arī kategorijā “citi projekti”. 
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Taču Komisija piekrīt, ka SESAR izvēršanas pārvaldītājam sistemātiski jāreģistrē izslēgšanas 

iemesli un saziņa ar potenciālajiem kandidātiem. 

68.  

c) SESAR izvēršanas pārvaldītājs šobrīd izstrādā rīku, kas paredzēts sekmju novērtēšanai 

darbības uzlabošanas jomā. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

Komisijas kopējā atbilde uz 71. un 72. punktu 

Īstenošanas regulas ir tieši piemērojamas dalībvalstīs, un pēc tam Komisija tās var pārbaudīt, 

ierosinot pārkāpuma procedūras. Tāpēc Komisija uzskata, ka Regula (ES) Nr. 409/2013 ir 

stingrs izpildes panākšanas mehānisms.  

Komisija uzsver to, ka kopprojektu sērijas pilotprojekts bija izmēģinājuma projekts, lai 

ieviestu kopprojekta koncepciju un pārbaudītu tā īstenošanu. Kopprojektu sērijas 

pilotprojekts ir pirmais mēģinājums izvērst SESAR risinājumus koordinētā veidā, izmantojot 

partnerības pamatlīgumu, tostarp ar daudzām rūpniecības nozares ieinteresētajām personām. 

Šajā nolūkā kopprojektu sērijas pilotprojekta regulā ir ietverta pārskatīšanas klauzula, kuras 

mērķis ir pielāgot kopprojektu sērijas pilotprojektu, pamatojoties uz kopprojektu sērijas 

pilotprojekta ATM funkciju īstenošanas faktisko stāvokli.  

Turklāt Komisija uzskata, ka ES finansējums SESAR izvēršanas atbalstam bija apliecinājis 

pievienoto vērtību, radot būtiskas priekšrocības un apvienojot dalībniekus, lai sinhronizētu 

investīcijas un centienus un nodrošinātu izstrādes fāzes pēctecību. 

1. ieteikums. Uzlabot kopprojektu mērķtiecīgumu  

Komisija piekrīt ieteikumam, ka ir jāuzlabo kopprojektu mērķtiecīgums. Notiekošā 

kopprojektu sērijas pilotprojekta pārskatīšana ļaus labāk pielāgot kopprojektu sērijas 

pilotprojektu Regulas (ES) Nr. 409/2013 prasībām. 

Tomēr šo pasākumu nevar pabeigt līdz 2021. gada beigām, jo tas prasa grozīt spēkā esošos 

tiesību aktus.  

2. ieteikums. Palielināt kopprojektu efektivitāti  

Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

Komisija paredz ierosināt maksājumu obligātu pielāgošanu kā stimulu mehānismu 

Īstenošanas regulas (ES) 2019/317 ietvaros. 

73. Komisija uzskata, ka izvēršanas satvars un saistītais ES finansējums sekmē SESAR 

risinājumu izvēršanas paātrināšanu, stimulējot koordināciju un nodrošinot centienu un 

investīciju saskaņošanu atbilstīgi izvēršanas programmai. 
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Finansējums tika piešķirts ar kopprojektu sērijas pilotprojektu saistītiem projektiem atbilstīgi 

EISI programmā paredzētajiem noteikumiem un prioritātēm un saskaņā ar rūpīgu atlases 

procesu. 

Pievēršanās kopprojektu sērijas pilotprojektā ieinteresētajām personām, kas darbojas uz 

zemes, bija izskaidrojama ar steidzamo vajadzību atjaunināt virszemes infrastruktūru. Šo 

pieeju atbalstīja gaisa telpas izmantotāji. 

Atskaitījumi no ieņēmumiem, kas iegūti no valsts iestādēm, ir noteikts tarifikācijas sistēmas 

mērķis un ir paredzēti, lai nodrošinātu, ka izmantotāji nemaksā divreiz par izvēršanas 

investīcijām.. 

3. ieteikums. Pārskatīt gaisa satiksmes pārvaldības modernizācijai paredzēto ES 

finansiālo atbalstu  

(a) Komisija piekrīt šim ieteikumam.  

Tā īstenos otro aizzīmi attiecībā uz iespējamo pēdējo EISI uzaicinājumu iesniegt 

priekšlikumus 2014.–2020. gada finanšu shēmas ietvaros.  

(b) Komisija piekrīt šim ieteikumam.  

Tā jau ir ierosinājusi turpināt finansēt SESAR izvēršanu atbilstīgi 2. EISI. Tomēr lēmumu par 

turpmāko budžeta piešķīrumu un tā turpināšanu galu galā pieņem nevis Komisija, bet budžeta 

lēmējinstitūcija. Sīki izstrādāti pamatojumi vajadzības gadījumā tiks iekļauti daudzgadu 

darba programmās. 

74. 

a) Komisija atgādina, ka kopprojektu sērijas pilotprojekts ir izmēģinājuma projekts, kas tika 

sākts 2014. gadā. Kopprojektu sērijas pilotprojekta ATM funkcijas tika noteiktas kā 

prioritātes jau 2014. gada uzaicinājumā.  

Tas, ka jāpievēršas konkrētiem trūkumiem, kļuva zināma tikai projektu īstenošanas un 

SESAR izvēršanas pārvaldītāja organizētā uzraudzības procesa gaitā. 

Tā kā turpmākā prioritāšu noteikšana 2016.–2017. gadā uzlaboja EISI finansējuma 

efektivitāti, tas nenozīmē, ka 2014. un 2015. gadā piešķirtais finansējums nebija efektīvs, jo 

visu iesniegto projektu mērķis bija īstenot kopprojektu sērijas pilotprojektu.  

b) “Pieteikumu grupēšana” ir izvēles administratīvais rīks, lai sekmētu lielās vairāku 

ieinteresēto personu dotācijas, kas piešķirtas EISI ietvaros. Tā nav prasība par kopprojektu 

sinhronizāciju. 

c) Izvēršanas pārvaldītājs tikai pārbauda pieteikumus un iesaka potenciālos pieteikuma 

iesniedzējus. Tā kā starp SESAR izvēršanas pārvaldītāju un pieteikuma iesniedzējiem 

notiekošās saziņas reģistrēšana varētu tikt uzlabota, ir ieviesta visaptveroša konsultāciju 

procedūra, ko izmanto pirms un pēc pieteikumu iesniegšanas, kā arī to iesniegšanas laikā.  
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4. ieteikums. Pārskatīt un formalizēt finansējuma pieteikumu sagatavošanu un 

iesniegšanu 

(a) Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

(b) Komisija piekrīt šim ieteikumam. 

75. Komisija atgādina, ka kopprojektu sērijas pilotprojekta regulā ir ietverta pārskatīšanas 

klauzula, kuras mērķis ir pielāgot kopprojektu sērijas pilotprojektu, pamatojoties uz 

kopprojektu sērijas pilotprojekta ATM funkciju īstenošanas faktisko stāvokli. Komisija 

ierosināja šo pārskatīšanu 2018. gadā. 

5. ieteikums. Nodrošināt, lai tiktu atbilstīgi uzraudzīti gaisa satiksmes pārvaldības 

modernizācijas radītie snieguma ieguvumi  

Komisija piekrīt šim ieteikumam. Lai gan Komisija var nodrošināt, ka tiek veikta atbilstoša 

uzraudzība, tā nevar nodrošināt, ka modernizācija dos cerētos ieguvumus, jo tas ir uzņēmēju 

kompetencē.  

SESAR izvēršanas pārvaldītājs ir sācis uzraudzīt snieguma ieguvumus, ko rada pabeigtie 

projekti. Ieguvumu apzināšana un noteikšana prasīs vairāk laika, un jebkura sasaiste ar 

darbības uzlabošanas sistēmu attiecībā uz ieguvumiem tīkla līmenī varētu būt svarīga tikai 

nākamajā pārskata periodā.  

 

 


