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TWEĠIBIET TAL-KUMMISSJONI GĦAR-RAPPORT SPEĊJALI TAL-QORTI 

EWROPEA TAL-AWDITURI 

“IR-REGOLAMENT TAL-UE GĦALL-MODERNIZZAZZJONI TAL-ĠESTJONI 

TAT-TRAFFIKU TAL-AJRU GĦANDU VALUR MIŻJUD – IŻDA L-

FINANZJAMENT MA KIENX TANT MEĦTIEĠ” 

 

SOMMARJU EŻEKUTTIV 

VII.  

(a) Il-Kummissjoni tqis li l-prijoritajiet għas-sejħiet inizjali għal proposti taħt il-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) kienu definiti b’mod adegwat fir-rigward tal-livell ta’ għarfien, 

dak iż-żmien, tal-proġetti potenzjali ta’ implimentazzjoni li kienu meħtieġa biex jiġi skjerat 

il-proġett pilota komuni. F’dak l-istadju kien kmieni wisq biex ikun hemm fehim sħiħ tal-

lakuni potenzjali fl-iskjerament li jkunu jeħtieġu li l-finanzjament. 

(c) Il-proċessi tal-evalwazzjoni u tal-għoti taħt is-CEF huma kollha mmexxija mill-

Kummissjoni u mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA) bl-ebda 

intervent mill-applikanti jew mill-Maniġment tal-Mobilizzazzjoni tas-SESAR.  

VIII. Il-Kummissjoni tifhem dan ir-riskju, li mhuwiex speċifiku għall-mobilizzazzjoni tas-

SESAR, u timmonitorja l-progress ta’ proġetti mal-INEA. Il-Kummissjoni u l-INEA se 

jintervjenu permezz tal-proċessi ta’ monitoraġġ u ta’ rieżami stabbiliti fis-CEF u fil-proġett 

komuni pilota.  

Il-maniġment tal-mobilizzazzjoni tas-SESAR beda l-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-proġetti 

li ntemmu. 

IX.  

(1) Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni kif indikat fit-tweġiba tagħha fit-

taqsima rilevanti tar-rapport. 

(2) Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni kif indikat fit-tweġiba tagħha fit-

taqsima rilevanti tar-rapport. 

(3) Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni kif indikat fit-tweġiba tagħha fit-

taqsima rilevanti tar-rapport. 

(4) Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni kif indikat fit-tweġiba tagħha fit-

taqsima rilevanti tar-rapport. 

(5) Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni kif indikat fit-tweġiba tagħha fit-

taqsima rilevanti tar-rapport. 
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OSSERVAZZJONIJIET 

22. Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 409/2013 jindika li 

jeħtieġ li l-arranġamenti kuntrattwali li jkopru l-proġetti ta’ implimentazzjoni magħżula biex 

jirċievu finanzjament mill-Unjoni jiddefinixxu l-penali għan-nuqqas ta’ eżekuzzjoni tal-

programm tal-mobilizzazzjoni u tal-proġetti. Dawn l-arranġamenti huma inklużi fil-ftehim ta’ 

għotja Qafas li jinkludi s-sħab kollha ta’ implimentazzjoni. 

Ir-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni huma applikabbli direttament fl-Istati Membri u jistgħu 

jiġu segwiti mill-Kummissjoni bi proċeduri ta’ ksur. Għaldaqstant il-Kummissjoni tqis li r-

Regolament (UE) Nru 409/2013 jirrappreżenta mekkaniżmu ta’ infurzar b’saħħtu.  

Kif indikat hawn fuq, il-Kummissjoni tista’ tapplika sanzjonijiet/penali permezz ta’ ftehimiet 

ta’ għotja li jirregolaw il-fondi tal-UE mogħtija lill-proġetti ta’ implimentazzjoni. 

It-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 26 sa 28: 

Il-Kummissjoni tenfasizza l-fatt li l-PCP kien eżerċizzju pilota biex iniedi l-kunċett ta’ 

Proġett Komuni u jittestja l-implimentazzjoni tiegħu. Il-PCP jirrappreżenta l-ewwel tentattiv 

biex jiġu implimentati soluzzjonijiet SESAR b’mod koordinat permezz ta’ qafas ta’ sħubija li 

jinkludi firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati industrijali. 

Għal dan il-għan, ir-Regolament dwar il-PCP fih klawżola ta’ rieżami li għandha l-għan li 

taġġusta l-PCP abbażi tal-implimentazzjoni attwali tal-istat tal-funzjonalitajiet tal-PCP tal-

ATM. Jekk tkun meħtieġa, il-klawsola ta’ rieżami tippermetti l-valutazzjoni mill-ġdid tal-

konformità tagħhom mal-kriterji essenzjali, l-użu tal-inċentivi eżistenti, il-kost u l-benefiċċji 

mill-implimentazzjoni tal-PCP, l-ambitu ġeografiku, il-partijiet ikkonċernati fil-mira u d-dati 

ta’ implimentazzjoni fil-mira. 

Kaxxa 3. Il-Kummissjoni tenfasizza li s-sejħa għal proposti tas-CEF tal-2017 (fid-dawl tal-

esperjenza tal-ewwel proġetti ta’ implimentazzjoni) eskludiet proġetti bi kwistjonijiet kritiċi 

ta’ maturità billi identifikat, fis-sejħa, familji mhux eliġibbli (b’mod partikolari dwar il-

Familja 5.6.2 tal-programm ta’ mobilizzazzjoni relatat mal-interoperabbiltà). 

29. Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-fażi tal-industrijalizzazzjoni tikkostitwixxi diskrepanza 

bejn il-fażijiet ta’ żvilupp u ta’ mobilizzazzjoni. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni appoġġat 

it-twaqqif ta’ fil-Grupp Ewropew ta’ Koordinazzjoni dwar l-Istandards tal-ATM (European 

ATM Standards Coordination Group, EASCG) u tipparteċipa fih biex tiżgura koordinazzjoni 

u monitoraġġ aħjar tal-attivitajiet li jaffettwaw l-istandardizzazzjoni tal-ATM. B’mod 

partikolari, l-EASCG jaġġorna l-“Pjan direzzjonali indikattiv fir-rigward tal-

istandardizzazzjoni u r-regolamentazzjoni” tal-PCP. Barra minn hekk, il-qafas tal-

mobilizzazzjoni jirrikjedi l-Maniġment tal-Mobilizzazzjoni tas-SESAR (SDM) biex 

jikkoordina mal-industrija tal-manifattura biex jindirizza l-kwistjonijiet tal-

industrijalizzazzjoni. L-SDM jikkoopera wkoll mal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni 

tal-Unjoni Ewropea (EASA), l-Organizzazzjoni Ewropea għat-Tagħmir tal-Avjazzjoni Ċivili 

(Eurocae) u l-Osservatorju Ewropew tan-Nofsinhar (ESO). 

Il-Kummissjoni beħsiebha tivvaluta l-mezzi possibbli biex tiffaċilita aktar il-proċessi tal-

industrijalizzazzjoni/standardizzazzjoni biex tiżgura tranżizzjoni bla xkiel mill-fażi tal-

iżvilupp tas-SESAR sal-mobilizzazzjoni. 
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30. Il-Kummissjoni tindika li l-finanzjament tas-CEF appoġġa l-mobilizzazzjoni ta’ 

komponenti maturi jew il-prerekwiżiti tat-teknoloġiji msemmija. Il-programm CEF jindika li, 

skont il-prijorità tas-SES-SESAR, l-azzjonijiet jistgħu jinkludu prerekwiżiti, attivitajiet 

preparatorji (pereżempju l-appoġġ għall-industrijalizzazzjoni tal-funzjonalitajiet tal-ATM 

(FA) identifikati fil-proġetti komuni) u attivitajiet addizzjonali ta’ validazzjoni li jew 

mhumiex koperti mill-Impriża Konġunta SESAR jew li mhumiex diġà qed jirċievu appoġġ 

finanzjarju mill-Unjoni.  

B’riżultat ta’ dan, dak li ġie ffinanzjat mill-UE kien jissodisfa l-kriterji ta’ maturità.  

31. Il-Kummissjoni vvalutat il-ħtieġa għal mobilizzazzjoni sinkronizzata abbażi tal-kriterji 

tal-Artikolu 4(5). Il-ħtieġa hija spjegata għal kull funzjonalità tal-ATM fl-Anness tar-

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 716/2004. 

Il-ħtieġa għal sinkronizzazzjoni hija deskritta aktar u ġġustifikata għal proġetti speċifiċi fil-

programm tal-mobilizzazzjoni.  

F’xi każijiet, u minkejja l-kontribuzzjoni tagħhom għall-prestazzjoni tal-ATM, l-esperjenza 

miksuba mill-mobilizzazzjoni ta’ xi funzjonalitajiet jew sottofunzjonalitajiet tal-PCP tista’ 

tixħet dubju fuq il-ħtieġa reali għall-mobilizzazzjoni sinkronizzata tagħhom. Din il-

valutazzjoni, ibbażata fuq il-monitoraġġ tal-eżerċizzju tal-implimentazzjoni mill-SDM, hija 

parti mill-proċess ta’ reviżjoni tal-PCP u ma tpoġġix f’dubju l-interpretazzjoni ġenerali tad-

dispożizzjoni. 

It-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 32 u 33: 

Il-Kummissjoni tqis li l-mobilizzazzjoni sinkronizzata kienet meħtieġa u ta’ benefiċċju għall-

funzjonalitajiet 1 u 2 tal-ATM għall-ajruporti speċifiċi li kienu ġew identifikati fir-

Regolament (UE) Nru 716/2014. 

Dawn il-funzjonalitajiet jikkontribwixxu għas-sinkronizzazzjoni tal-investimenti ta’ partijiet 

interessati differenti (fornituri tas-servizzi tan-navigazzjoni tal-ajru – ANSPs (air navigation 

service providers) – ajruporti, utenti tal-ispazju tal-ajru). Dawn il-proġetti żiedu s-sigurtà u l-

kapaċità fl-ajruporti u f’Żoni ta’ Mmanuvrar f’Terminals b’effett indirett fuq in-netwerk 

ġenerali.  

Il-Kummissjoni tinnota wkoll li anke l-IPs imwettqa minn partijiet interessati individwali 

huma kkoordinati mill-SDM u – għalkemm b’impatt imnaqqas fir-rigward tal-proġetti 

b’diversi partijiet interessati – jibbenefikaw mill-attivitajiet ta’ sinkronizzazzjoni. 

It-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 35 sa 39: 

Il-Kummissjoni tqis li l-finanzjament mill-mobilitazzjoni tal-UE kien meħtieġ biex jiġu 

aċċellerati l-investimenti. 

Il-finanzjament ingħata għal proġetti tal-PCP skont ir-regoli u l-prijoritajiet stabbiliti fil-

programm CEF u skont proċess ta’ għażla regolari li fih tliet livelli ta’ evalwazzjoni. Il-

proposta għal għoti ta’ għotjiet ġiet approvata wkoll mill-Istati Membri permezz tal-kumitat 

ta’ koordinazzjoni tas-CEF. 
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Finanzjament tal-UE kellu l-għan li jikkontribwixxi biex jissinkronizza l-użu tal-

funzjonalitajiet u għalhekk jinċentiva lill-partijiet interessati biex jikkoordinaw l-isforzi u l-

investimenti tagħhom. 

38. 

(a) Il-Kummissjoni tenfasizza li l-ewwel sett ta’ funzjonalitajiet tal-ATM li jirriżultaw mill-

ewwel programm tal-fażi ta’ żvilupp tas-SESAR (2007–2013) immirat l-aktar lejn il-partijiet 

ikkonċernati tal-art. 

Dan l-approċċ kien appoġġjat mill-utenti tal-ispazju tal-ajru, minħabba li rriżultaw bħala 

benefiċjarji ewlenin minn dan ir-rawnd inizjali ta’ investimenti tal-art. 

Il-PCP ma jirrappreżentax l-ambitu sħiħ tal-mobilizzazzjoni tas-SESAR, li għalih il-Faċilità 

Nikkollegaw l-Ewropa allokat EUR 2,5 biljun.  

(b) Il-Kummissjoni tinnota li l-pakkett previst kien maħsub biex ikopri wkoll “proġetti oħra” 

u l-azzjonijiet ta’ appoġġ tal-programm. Ma kien hemm l-ebda raġuni biex jitnaqqas il-

pakkett, anki minħabba li kienu previsti proġetti komuni oħra. 

Għal din ir-raġuni, il-Kummissjoni tqis ukoll li r-riskju ta’ piż mejjet mhuwiex għoli. 

39. Ara r-risposta tal-Kummissjoni għall-paragrafu 38(a). 

45. Il-Kummissjoni tqis li l-qafas tal-mobilizzazzjoni u l-finanzjament relatat tal-UE servew 

l-iskop li jaċċellera l-mobilizzazzjoni tas-soluzzjonijiet SESAR, stimulaw il-koordinazzjoni u 

jiżgura allinjament tal-isforzi u l-investimenti skont il-Programm ta’ Mobilizzazzjoni. 

L-iżvilupp ta’ proġetti infrastrutturali fuq skala kbira jeħtieġ ippjanar antiċipat. Għalhekk din 

hija karatteristika komuni tal-proġetti CEF li l-fażi ta’ deċiżjoni sseħħ qabel is-sejħiet għal 

proposti.  

It-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 46 u 47: 

Il-Kummissjoni tfakkar li l-ANSPs huma meħtieġa jnaqqsu l-għotjiet tal-UE mill-bażi tal-

kostijiet tagħhom. Dan il-prinċipju jtaffi r-riskju ta’ finanzjament doppju. Filwaqt li l-

Kummissjoni tagħraf li mhux l-ANSPs kollha attwalment inaqqsu l-għotjiet tal-UE mill-bażi 

tal-kost, huma xorta se jkun obbligati li jagħmlu. Linji gwida għal dan il-għan tħejjew 

f’kooperazzjoni mal-Istati Membri.  

48. Il-Kummissjoni tisħaq li t-tnaqqis tad-dħul miksub mill-awtoritajiet pubbliċi huwa għan 

iddikjarat tal-Iskema ta’ Imposti.  

Il-Kummissjoni tqis li t-tnaqqis ta’ fondi mill-bażi tal-kost ma jistax jiġi kkwalifikat bħala 

“trasferiment ta’ għotjiet” lill-utenti tal-ispazju tal-ajru. Jenħtieġ li l-bażi tal-kost għal imposti 

tan-navigazzjoni tqis il-kostijiet attwali li ġarrbu l-ANSPs. Kull finanzjament pubbliku 

riċevut għall-infrastruttura tal-ATM inaqqas il-kostijiet attwali mġarrba mill-ANSPs u 

jenħtieġ li dan it-tnaqqis jiġi rifless fil-kalkolu tal-imposti.  
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It-tnaqqis mill-bażi tal-kost għandu l-għan li jiżgura li l-utenti ma jkunux qed iħallsu darbtejn 

għall-investimenti tal-mobilizzazzjoni. Mhuwiex kumpens finanzjarju u mhuwiex marbut 

ma’ konformità mal-utenti tal-ispazju tal-ajru jew le ma’ funzjonalitajiet tal-PCP li l-ANSPs 

huma meħtieġa jimmobilizzaw. 

50.  

(a) Il-Kummissjoni tfakkar li l-PCP huwa proġett pilota li ra l-bidu tiegħu fl-2014. 

Il-Maniġment tal-Mobilizzazzjoni inħatar fil-5 ta’ Diċembru 2014 u fl-istess jum ġie 

ppubblikat Programm ta’ Mobilizzazzjoni preliminari. 

(b) Il-Kummissjoni tenfasizza li l-finanzjament tal-UE ngħata permezz ta’ proċess ta’ għażla 

bir-reqqa bbażat fuq kriterji tal-għoti definiti.  Il-proposti ġew evalwati minn esperti esterni u 

interni bħal kull proposta oħra tas-CEF. F’dan ir-rigward, id-daqs tal-applikant ma kienx 

kriterju tal-għażla. 

(c) Dawn il-proġetti jirriżultaw mir-Regolament (UE) Nru 716/2014 dwar il-PCP li 

jiddeskrivi wkoll il-prerekwiżiti essenzjali tal-funzjonalitajiet tal-ATM li huma meqjusa 

meħtieġa biex jiġu implimentati l-funzjonalitajiet, minkejja li mhumiex elenkati b’mod 

espliċitu bħala fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-PCP. Dawn il-prerekwiżiti u faċilitaturi oħra 

huma identifikati fil-programm tal-mobilizzazzjoni u għalhekk eliġibbli għall-finanzjament.  

51. Il-Kummissjoni tenfasizza li l-finanzjament tas-CEF għandu l-għan li jappoġġja l-

implimentazzjoni tal-SES u s-SESAR b’mod ġenerali. Il-finanzjament ta’ “proġetti oħra” 

appoġġja l-mobilizzazzjoni ta’ teknoloġiji importanti (bħall-kapaċitajiet għat-tagħmir 8.33 

kHz u għan-navigazzjoni bbażata fuq il-prestazzjoni (PBN, performance-based navigation) li 

jikkontribwixxu b’mod sostanzjali għall-armonizzazzjoni tan-netwerk Ewropew tal-ATM. 

52. Il-ħtieġa li wieħed jiffoka fuq lakuni speċifiċi saret magħrufa biss hekk kif il-proġetti 

evolvew u l-proċess ta’ monitoraġġ tal-SDM mexa ‘l quddiem. 

Filwaqt li l-prijoritizzazzjoni ulterjuri fl-2016-2017 ġġenerat titjib fl-effikaċja tal-

finanzjament tas-CEF, dan ma jimplikax li l-finanzjament mogħti fl-2014 u l-2015 ma kienx 

effettiv peress li l-proġetti kollha mressqa kellhom l-għan li jimplimentaw il-PCP.  

55. Ir-“raggruppament tal-applikazzjonijiet” huwa għodda amministrattiva fakultattiva biex 

jiġu ffaċilitati għotjiet b’ħafna partijiet interessati mogħtija taħt is-CEF. Mhuwiex rekwiżit 

għas-sinkronizzazzjoni ta’ proġetti komuni definiti fir-Regolament (UE) 409/2013.  

(a) Ir-Regolament (UE) Nru 409/2013 jiddefinixxi l-qafas għas-sinkronizzazzjoni tal-

mobilizzazzjoni ta’ proġetti komuni. Dan jassenja r-responsabbiltà għall-iżvilupp u l-

implimentazzjoni ta’ programm ta’ mobilizzazzjoni lill-SDM. Il-programm tal-

mobilizzazzjoni jinkludi pjan ta’ ħidma komprensiv li jorganizza l-attivitajiet kollha meħtieġa 

għall-implimentazzjoni ta’ proġetti komuni fil-“proġetti ta’ implimentazzjoni” li jidentifikaw, 

fost oħrajn, il-partijiet interessati operattivi responsabbli għall-eżekuzzjoni tagħhom. Ir-

raggruppament tal-proġetti ta’ implimentazzjoni tas-SESAR huwa mezz addizzjonali, 

implimentat mill-SDM, biex jiġu kkoordinati dawn il-proġetti fil-qafas tal-għotjiet tas-CEF. 

Pereżempju, approċċ wieħed għar-raggruppament kien li jiġu raggruppati proġetti li 
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għandhom tul ta’ żmien simili. Dan jevita li proġetti iqsar ikollhom jistennew biex il-proġetti 

itwal jintemmu qabel ma jitolbu l-ħlas finali tagħhom. 

(b) Il-Kummissjoni tqis li l-fatt li l-proġetti ġew implimentati minn partijiet interessati 

individwali mhuwiex ta’ detriment għall-koordinazzjoni tal-azzjoni. Il-koordinazzjoni/is-

sinkronizzazzjoni meħtieġa skont ir-Regolament 409 tinkiseb prinċipalment permezz tal-

Programm tal-Mobilizzazzjoni, l-arranġamenti tal-Ftehim Qafas ta’ Sħubija u l-mekkaniżmi 

ta’ monitoraġġ u ppjanar stabbiliti u implimentati mill-SDM. 

Il-Kummissjoni tindika li s-sinkronizzazzjoni tal-investimenti u l-mobilizzazzjoni ma 

tintlaħaqx permezz ta’ raggruppament. Ir-raggruppament u l-assoċjazzjoni ta’ proġetti fi 

gruppi ta’ Azzjoni huwa kkunsidrat bħala l-aktar proċess effettiv u bl-inqas amministrazzjoni. 

(c) Il-proġetti huma organizzati fi ħdan ir-Raggruppamenti taħt il-Ftehim Qafas ta’ Sħubija u 

l-proġetti kollha huma kkoordinati minn SDM sabiex tiġi pprovduta implimentazzjoni 

sinkronizzata.  

Filwaqt li, fil-prinċipju, dawn il-proġetti jistgħu jibbenefikaw minn implimentazzjoni 

sinkronizzata taħt is-CEF, mhux l-inizjattivi simili kollha jeħtieġ li jitwettqu bħala parti minn 

proġett b’diversi partijiet interessati: skont l-elementi teknoloġiċi speċifiċi li għandhom jiġu 

implimentati, il-Kummissjoni tqis li huwa l-aktar xieraq li wieħed jipproċedi b’inizjattivi 

individwali, sakemm dawn ikunu kkoordinati taħt l-SDM. 

56. Il-Kummissjoni tqis li l-livell ta’ dettalji disponibbli fl-applikazzjonijiet huwa biżżejjed 

sabiex l-esperti jevalwaw il-proposti, anki jekk dan ikun b’mod ikkondensat. 

(a) Il-Kummissjoni tinnota li 5 IPs minn kampjun ta’ tmienja indirizzaw familja waħda, 

jiġifieri 3.2.1 “Aġġornament tas-sistemi ATM li jappoġġaw l-Ispazju tal-Ajru ta’ Rotot 

Diretti u ta’ Rotot Liberi”.  

Din il-familja tappoġġja b’mod speċifiku t-titjib tas-sistema tal-ATM b’konformità mal-

programm tal-mobilizzazzjoni. 

Barra minn hekk, tnejn mill-IPs fil-kampjun ma jindirizzawx it-tiġdid tas-sistema ATM 

tagħhom. 

57. Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 55. 

60. Il-Kummissjoni tenfasizza l-fatt li SDM tivverifika biss applikazzjonijiet u jistgħu biss 

jagħtu pariri lil applikanti potenzjali biex jirrevedu l-applikazzjonijiet tagħhom jew 

jippreżentawhom taħt “proġetti oħra”. µ 

(a) L-SDM taġixxi bħala koordinatur tal-proġetti ta’ implimentazzjoni kif indikat fil-Ftehim 

Qafas ta’ Sħubija. 

(b) Minkejja l-possibbiltà li titjieb ir-reġistrazzjoni ta’ skambji bejn l-Alleanza tal-

Mobilizzazzjoni tas-SESAR (SDA) u l-applikanti, l-SDA stabbilixxiet proċess ta’ 

konsultazzjoni komprensiv qabel, waqt u wara l-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet.  

Il-proċess jirriżulta fil-preżentazzjoni ta’ applikazzjonijiet iffirmati u approvati. 
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(d) Il-Kummissjoni tinnota li r-ridistribuzzjoni ma kinitx deċiża b’mod unilaterali mill-SDA. 

Kienet issorveljata mill-INEA biex tiġi żgurata l-konformità mar-regoli tas-CEF.  

Kaxxa 6. Peress li l-Kummissjoni jew l-INEA ma rċevew l-ebda ilment għall-esklużjoni ta’ 

proġetti jew partijiet ta’ proġetti minn kandidati jew l-Istati Membri rispettivi, hija tqis li s-

sottomissjoni finali tal-applikazzjonijiet ma kinitx ikkontestata. F’kull każ l-SDM tista’ tagħti 

biss pariri lil kandidati potenzjali dwar is-sottomissjoni tal-proġetti tagħhom. Il-kandidati 

jistgħu madankollu jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom ukoll taħt il-kategorija ta’ 

“proġett ieħor”. 

Madankollu, il-Kummissjoni taqbel li jenħtieġ li l-SDM iżżomm rekord sistematiku tar-

raġunijiet għall-esklużjoni u l-iskambji mal-kandidati potenzjali. 

68.  

(c) L-SDM qed tiżviluppa għodda biex jitkejlu l-kontribuzzjonijiet għall-prestazzjoni. 

KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET 

It-tweġiba komuni tal-Kummissjoni għall-paragrafi 71 u 72: 

Ir-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni huma applikabbli direttament fl-Istati Membri u jistgħu 

jiġu segwiti mill-Kummissjoni bi proċeduri ta’ ksur. Għaldaqstant il-Kummissjoni tqis li r-

Regolament (UE) Nru 409/2013 jirrappreżenta mekkaniżmu ta’ infurzar b’saħħtu.  

Il-Kummissjoni tenfasizza li l-PCP kien eżerċizzju pilota biex iniedi l-kunċett ta’ Proġett 

Komuni u jittestja l-implimentazzjoni tiegħu. Il-PCP jirrappreżenta l-ewwel tentattiv biex 

jiġu implimentati soluzzjonijiet SESAR b’mod koordinat permezz ta’ qafas ta’ sħubija li 

jinkludi firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati industrijali. 

Għal dan il-għan, ir-Regolament dwar il-PCP fih klawżola ta’ rieżami li għandha l-għan li 

taġġusta l-PCP abbażi tal-implimentazzjoni attwali tal-istat tal-funzjonalitajiet tal-PCP tal-

ATM.  

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tqis li l-finanzjament tal-UE għall-appoġġ tal-

mobilizzazzjoni tas-SESAR wera valur miżjud fil-ġenerazzjoni ta’ ingranaġġ sinifikanti, li 

jgħaqqad flimkien atturi biex jissinkronizzaw l-investimenti u l-isforzi u biex tiġi żgurata l-

kontinwità mal-fażi tal-iżvilupp. 

Ir-rakkomandazzjoni 1 – Titjib fil-fokus ta’ proġetti komuni  

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni li jenħtieġ li l-fokus tal-proġetti komuni 

jittejjeb. L-eżerċizzju tar-rieżami tal-PCP li għaddej bħalissa se jippermetti li l-PCP jiġi 

kkalibrat aħjar mar-rekwiżiti tar-Regolament 409. 

Tali azzjoni madankollu ma tistax titlesta qabel tmiem l-2021 peress li tirrikjedi modifika tal-

leġiżlazzjoni eżistenti.  

Ir-rakkomandazzjoni 2 – Tisħiħ tal-effettività ta’ Proġetti Komuni  
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Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

Il-Kummissjoni biħsiebha tipproponi modulazzjoni obbligatorja tal-imposti bħala 

mekkaniżmu ta’ inċentiv skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/317. 

73. Il-Kummissjoni tqis li l-qafas tal-mobilizzazzjoni u l-finanzjament relatat tal-UE servew 

l-iskop li jaċċellera l-mobilizzazzjoni tas-soluzzjonijiet SESAR, stimulaw il-koordinazzjoni u 

jiżgura allinjament tal-isforzi u l-investimenti skont il-Programm ta’ Mobilizzazzjoni. 

Il-finanzjament ingħata għal proġetti tal-PCP skont ir-regoli u l-prijoritajiet stabbiliti fil-

programm CEF u skont proċess ta’ għażla b’reqqa. 

L-immirar lejn partijiet interessati tal-art fil-PCP kien konsegwenza diretta tal-ħtieġa urġenti 

li tiġi aġġornata l-infrastruttura tal-art. Dan l-approċċ kien appoġġjat mill-utenti tal-ispazju 

tal-ajru. 

It-tnaqqis tad-dħul miksub mill-awtoritajiet pubbliċi huwa għan iddikjarat tal-Iskema ta’ 

Imposti u għandu l-għan li jiżgura li l-utenti ma jkunux qed iħallsu darbtejn għall-

investimenti tal-varar. 

Ir-rakkomandazzjoni 3 – Rieżami tal-appoġġ finanzjarju tal-UE għall-

modernizzazzjoni tal-ATM  

(a) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni.  

Se timplimenta it-tieni punt fil-każ ta’ possibilità tal-aħħar sejħa għal proposti tas-CEF taħt il-

qafas finanzjarju 2014-2020.  

(b) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni.  

Diġà pproponiet li jitkompla l-finanzjament tal-mobilizzazzjoni tas-SESAR taħt is-CEF2. 

Madankollu, il-kontinwazzjoni u l-allokazzjoni futura tal-baġit mhumiex finalment deċiżi 

mill-Kummissjoni, iżda mill-awtorità baġitarja. Ġustifikazzjonijiet dettaljati se jkunu inklużi 

fil-programmi ta’ ħidma pluriennali kif xieraq. 

74. 

(a) Il-Kummissjoni tfakkar li l-PCP huwa proġett pilota li ra l-bidu tiegħu fl-2014. 

Funzjonalitajiet tal-ATM tal-PCP kienu l-prijoritajiet identifikati fis-sejħa tal-2014.  

Il-ħtieġa li wieħed jiffoka fuq lakuni speċifiċi saret magħrufa biss hekk kif il-proġetti 

evolvew u l-proċess ta’ monitoraġġ tal-SDM mexa ‘l quddiem. 

Filwaqt li l-prijoritizzazzjoni ulterjuri fl-2016-2017 ġġenerat titjib fl-effikaċja tal-

finanzjament tas-CEF, dan ma jimplikax li l-finanzjament mogħti fl-2014 u l-2015 ma kienx 

effettiv peress li l-proġetti kollha mressqa kellhom l-għan li jimplimentaw il-PCP.  



 

MT 9   MT 

(b) Ir-“raggruppament tal-applikazzjonijiet” huwa għodda amministrattiva fakultattiva biex 

jiġu ffaċilitati għotjiet b’ħafna partijiet interessati mogħtija taħt is-CEF. Mhuwiex rekwiżit 

għas-sinkronizzazzjoni ta’ proġetti komuni. 

(c) Il-maniġer tal-mobilizzazzjoni jeżamina biss l-applikazzjonijiet u jagħti parir lill-

applikanti potenzjali. Filwaqt li r-reġistrazzjoni tal-iskambji bejn l-SDM u l-applikanti tista’ 

tittejjeb, konsultazzjoni komprensiva tinsab fis-seħħ, qabel, waqt u wara s-sottomissjoni tal-

applikazzjonijiet.  

Ir-rakkomandazzjoni 4 – Reviżjoni u formalizzazzjoni tat-tħejjija u l-preżentazzjoni 

għal finanzjament 

(a) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

(b) Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. 

75. Il-Kummissjoni tfakkar ir-Regolament dwar il-PCP fih klawżola ta’ rieżami li għandha l-

għan li taġġusta l-PCP abbażi tal-implimentazzjoni attwali tal-istat tal-funzjonalitajiet tal-

PCP tal-ATM. Il-Kummissjoni bdiet din ir-reviżjoni fl-2018. 

Ir-rakkomandazzjoni 5 – L-iżgurar ta’ monitoraġġ xieraq tal-benefiċċji ta’ prestazzjoni 

mogħtija mill-modernizzazzjoni tal-ATM  

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni. Filwaqt li tista’ tiżgura li jitwettaq monitoraġġ 

xieraq, ma tistax tiżgura li l-modernizzazzjoni twassal il-benefiċċji maħsuba, peress li dan 

jaqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-operaturi ekonomiċi.  

L-SDM beda jimmonitorja l-benefiċċji tal-prestazzjoni mill-proġetti li tlestew. Ir-

realizzazzjoni u l-kejl tal-benefiċċji se jeħtieġu aktar żmien u kwalunkwe rabta mal-iskema 

ta’ prestazzjoni għal benefiċċji fil-livell tan-netwerk tkun rilevanti biss għall-perjodu ta’ 

referenza li jmiss.  

 

 


