
 

NL   NL 

 

 

 
EUROPESE 
COMMISSIE  

Brussel, 20.6.2019  

COM(2019) 306 

LIMITED 

ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET SPECIAAL VERSLAG VAN DE 

EUROPESE REKENKAMER 

"DE EU-REGELGEVING VOOR DE MODERNISERING VAN HET 

LUCHTVERKEERSBEHEER HEEFT EEN TOEGEVOEGDE WAARDE — MAAR 

DE FINANCIERING WAS GROTENDEELS ONGERECHTVAARDIGD" 

 



 

NL 1   NL 

ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET SPECIAAL VERSLAG VAN DE 

EUROPESE REKENKAMER 

"DE EU-REGELGEVING VOOR DE MODERNISERING VAN HET 

LUCHTVERKEERSBEHEER HEEFT EEN TOEGEVOEGDE WAARDE — MAAR 

DE FINANCIERING WAS GROTENDEELS ONGERECHTVAARDIGD" 

 

SAMENVATTING 

VII.  

a) De Commissie is van mening dat de prioriteiten voor de oorspronkelijke oproepen tot het 

indienen van voorstellen in het kader van de Connecting Europe Facility (CEF) voldoende 

nauwkeurig waren omschreven, rekening houdende met wat destijds geweten was over de 

mogelijke tenuitvoerleggingsprojecten die nodig waren om het gemeenschappelijk 

proefproject uit te voeren. In die fase was het nog te vroeg om een volledig inzicht te krijgen 

in de mogelijke hiaten in de tenuitvoerlegging waarvoor gerichte financiering nodig was. 

c) De beoordeling en gunning van projecten in het kader van de CEF gebeuren volledig door 

de Commissie en het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA), zonder 

tussenkomst van de aanvragers of de SESAR-uitrolbeheerder.  

VIII. De Commissie is zich bewust van dit risico, dat niet specifiek is voor de uitrol van 

SESAR, en houdt samen met het INEA toezicht op de voortgang van de projecten. De 

Commissie en het INEA zullen optreden via de processen voor monitoring en evaluatie die 

zijn vastgesteld in de CEF en in het gemeenschappelijk proefproject.  

De SESAR-uitrolbeheerder is begonnen met het toezicht op de prestaties van de projecten die 

volledig zijn uitgevoerd. 

IX.  

1) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling, zoals vermeld in haar antwoord in het 

desbetreffende deel van het verslag. 

2) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling, zoals vermeld in haar antwoord in het 

desbetreffende deel van het verslag. 

3) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling, zoals vermeld in haar antwoord in het 

desbetreffende deel van het verslag. 

4) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling, zoals vermeld in haar antwoord in het 

desbetreffende deel van het verslag. 

5) De Commissie aanvaardt deze aanbeveling, zoals vermeld in haar antwoord in het 

desbetreffende deel van het verslag. 
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OPMERKINGEN 

22. In Uitvoeringsverordening (EU) nr. 409/2013 van de Commissie is bepaald dat in de 

contractuele regelingen voor de tenuitvoerleggingsprojecten die geselecteerd zijn om 

financiering van de Unie te ontvangen, boetes worden vastgesteld voor niet-uitvoering van 

het uitrolprogramma en van de projecten. Deze regelingen zijn opgenomen in de 

kadersubsidieovereenkomst die met alle partners bij de tenuitvoerlegging wordt gesloten. 

Uitvoeringsverordeningen zijn rechtstreeks van toepassing in de lidstaten; bij niet-naleving 

kan de Commissie inbreukprocedures inleiden. De Commissie is daarom van mening dat 

Verordening (EU) nr. 409/2013 een robuust handhavingsmechanisme is.  

Zoals eerder aangegeven, kan de Commissie sancties/boetes opleggen via de 

subsidieovereenkomsten waarbij de gunning van EU-middelen aan de 

tenuitvoerleggingsprojecten is geregeld. 

Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 26 tot en met 28: 

De Commissie benadrukt dat het PCP een proefproject was om het concept van het 

gemeenschappelijk project op te starten en de uitvoering ervan te testen. Het PCP is een 

eerste poging om SESAR-oplossingen op gecoördineerde wijze uit te rollen via een 

kaderpartnerschap met een breed scala aan industriële belanghebbenden. 

De PCP-verordening bevat een evaluatieclausule die tot doel heeft het PCP aan te passen aan 

de feitelijke status van de tenuitvoerlegging van de ATM-functies van het PCP. De 

evaluatieclausule maakt het mogelijk om, indien nodig, de overeenstemming van deze 

functies met de essentiële criteria te beoordelen, alsook het gebruik van bestaande 

stimulansen, de kosten en baten van de uitvoering van het PCP, de geografische reikwijdte, 

de doelgroep en de streefdata voor de tenuitvoerlegging. 

Tekstvak 3. De Commissie benadrukt dat projecten met kritieke looptijdproblemen zijn 

uitgesloten van de oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van de CEF uit 2017 

(in het licht van de ervaring met de eerste uitvoeringsprojecten) door in de oproep 

projectfamilies te vermelden die niet in aanmerking kwamen (met name familie 5.6.2 van het 

uitrolprogramma met betrekking tot interoperabiliteit). 

29. De Commissie erkent dat de industrialiseringsfase een kloof vormt tussen de 

ontwikkelings- en de uitrolfase. Om te zorgen voor een betere coördinatie van en toezicht op 

de activiteiten die gevolgen hebben voor ATM-normalisering, heeft de Commissie steun 

verleend voor de oprichting van de European ATM Standards Coordination Group (EASCG) 

en neemt zij deel aan deze groep. De EASCG actualiseert met name het in het PCP 

opgenomen indicatief stappenplan voor normalisering en regelgeving. Bovendien is in het 

uitrolkader bepaald dat de SESAR-uitrolbeheerder (SESAR Deployment Manager, SDM) 

met de maaksector overleg moet plegen over industrialiseringskwesties. De SESAR-

uitrolbeheerder werkt ook samen met het Agentschap van de Europese Unie voor de 

veiligheid van de luchtvaart (EASA), de Europese Organisatie voor de 

burgerluchtvaartapparatuur (Eurocae) en de Europese zuidelijke sterrenwacht (ESO). 
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De Commissie is voornemens een beoordeling uit te voeren van de mogelijke middelen om 

de industrialiserings- en normalisatieprocessen verder te stroomlijnen, teneinde een naadloze 

overgang van de ontwikkelingsfase van SESAR naar de uitrolfase mogelijk te maken. 

30. De Commissie wijst erop dat CEF-financiering de uitrol heeft ondersteund van rijpe 

componenten of voorwaarden voor de genoemde technologieën. In het CEF-programma is 

vermeld dat, in het kader van de prioriteit SES-SESAR, acties betrekking kunnen hebben op 

voorafgaande voorwaarden, voorbereidende activiteiten (bijvoorbeeld ondersteuning van de 

industrialisering van ATM-functies die in de gemeenschappelijke projecten zijn 

geïdentificeerd) en aanvullende valideringsactiviteiten die niet onder de gemeenschappelijke 

onderneming SESAR vallen of die nog geen financiële steun van de Unie ontvangen.  

De door de EU gefinancierde acties voldeden dus aan de maturiteitscriteria.  

31. De Commissie heeft de behoefte aan een gesynchroniseerde uitrol op basis van de criteria 

van artikel 4, lid 5, beoordeeld. De behoefte wordt voor elke ATM-functie toegelicht in de 

bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 716/2004 van de Commissie. 

Voor specifieke projecten wordt de behoefte aan synchronisatie verder beschreven en 

gerechtvaardigd in het uitrolprogramma.  

Sommige PCP-functies of subfuncties dragen wel bij tot de ATM-prestaties, maar toch kan 

de ervaring die is opgedaan met de uitrol ervan ertoe leiden dat de werkelijke behoefte aan 

gesynchroniseerde uitrol van deze functies in vraag wordt gesteld. Deze beoordeling, die 

gebaseerd is op het toezicht op de uitrol door de SESAR-uitrolbeheerder, maakt deel uit van 

het PCP-evaluatieproces en trekt de algemene interpretatie van de bepaling niet in twijfel. 

Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de punten 32 en 33: 

De Commissie is van mening dat een gesynchroniseerde uitrol noodzakelijk en gunstig was 

voor de ATM-functies 1 en 2 voor de specifieke luchthavens die vermeld zijn in Verordening 

(EU) nr. 716/2014. 

Deze functies dragen bij tot het synchroniseren van de investeringen van verschillende 

belanghebbenden (verleners van luchtvaartnavigatiediensten - ANSP's -, luchthavens, 

luchtruimgebruikers). Die projecten hebben gezorgd voor meer veiligheid en capaciteit op de 

luchthavens en in de naderingsverkeersleidingsgebieden, met gevolgen voor het hele netwerk.  

De Commissie merkt ook op dat zelfs geïntegreerde projecten van individuele 

belanghebbenden worden gecoördineerd door de SESAR-uitrolbeheerder en baat hebben bij 

de synchronisatieactiviteiten, zij het in beperktere mate dan projecten met meerdere 

belanghebbenden. 

Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 35 tot en met 39: 

De Commissie is van mening dat de EU-financiering voor de uitrol nodig was om de 

investeringen te versnellen. 

Op basis van een selectieprocedure met drie evaluatieniveaus werd financiering toegekend 

aan PCP-projecten overeenkomstig de in het CEF-programma vastgestelde regels en 
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prioriteiten. Het voorstel voor het toekennen van subsidies is door de lidstaten goedgekeurd 

via het CEF-coördinatiecomité. 

Het doel van de EU-financiering was bij te dragen tot de synchronisatie van de uitrol van 

functies en aldus de belanghebbenden ertoe aan te zetten hun inspanningen en investeringen 

te coördineren. 

 

 

38. 

a) De Commissie benadrukt dat de eerste reeks ATM-functies die voortvloeien uit het eerste 

programma van de SESAR-ontwikkelingsfase (2007-2013) veelal gericht was op 

belanghebbenden op de grond. 

Deze aanpak werd gesteund door de luchtruimgebruikers; zij waren immers de belangrijkste 

eindbegunstigden van deze eerste ronde van investeringen op de grond. 

Het PCP is geen weergave van het volledige toepassingsgebied van de SESAR-uitrol, 

waarvoor 2,5 miljard euro is uitgetrokken in het kader van de CEF.  

b) De Commissie merkt op dat de uitgetrokken middelen ook bedoeld waren om steun te 

verlenen aan "overige projecten" en acties ter ondersteuning van het programma. Er waren 

geen redenen om de financiële middelen naar beneden bij te stellen omdat ook andere 

gemeenschappelijke projecten waren gepland. 

De Commissie is dan ook van mening dat het risico van een buitenkanseffect niet erg groot 

is. 

39. Zie het antwoord van de Commissie op punt 38 a). 

45. De Commissie is van mening dat het uitrolkader en de daarmee verband houdende EU-

financiering tot doel hadden de uitrol van SESAR-oplossingen te versnellen, aan te zetten tot 

coördinatie en de inspanningen en investeringen op elkaar af te stemmen overeenkomstig het 

uitrolprogramma. 

De ontwikkeling van grootschalige infrastructuurprojecten vergde vroegtijdige planning. Het 

feit dat het besluit wordt genomen vóór de oproep tot het indienen van voorstellen, is dan ook 

een gemeenschappelijk kenmerk van CEF-projecten.  

Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de punten 46 en 47: 

De Commissie herinnert eraan dat verleners van luchtvaartnavigatiediensten verplicht zijn de 

EU-subsidies af te trekken van hun kostenbasis. Dit beginsel beperkt het risico op dubbele 

financiering. De Commissie erkent dat op dit ogenblik niet alle verleners van 

luchtvaartnavigatiediensten de EU-subsidies aftrekken van hun kostenbasis. Zij zullen echter 
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wel degelijk verplicht worden dit te doen.  De richtsnoeren hiervoor worden momenteel 

opgesteld in samenwerking met de lidstaten.  

48. De Commissie benadrukt dat de aftrek van inkomsten van overheidsinstanties een van de 

doelstellingen van de heffingsregeling is.  

De Commissie is van mening dat de aftrek van financiële middelen van de kostenbasis niet 

kan worden aangemerkt als "overdracht van subsidies" aan luchtruimgebruikers. In de 

kostenbasis voor navigatieheffingen moet rekening worden gehouden met de werkelijke 

kosten van de verleners van luchtvaartnavigatiediensten. Alle overheidsfinanciering voor 

ATM-infrastructuur verlaagt de werkelijke kosten van de verleners van 

luchtvaartnavigatiediensten; deze verlaging moet tot uiting komen in de berekening van de 

heffingen.  

De aftrek van de kostenbasis heeft tot doel ervoor te zorgen dat de gebruikers niet dubbel 

betalen voor uitrolinvesteringen. Het is geen financiële compensatie en houdt geen verband 

met het feit of luchtruimgebruikers al dan niet de PCP-functionaliteiten bieden die verleners 

van luchtvaartnavigatiediensten moeten uitrollen. 

50.  

a) De Commissie herinnert eraan dat het PCP een proefproject is dat in 2014 van start is 

gegaan. 

De uitrolbeheerder is op 5 december 2014 aangesteld en op dezelfde dag werd een voorlopig 

uitrolprogramma gepubliceerd. 

b) De Commissie benadrukt dat EU-financiering is toegekend na een grondige 

selectieprocedure op basis van vastgestelde gunningscriteria.  De voorstellen zijn, zoals alle 

andere CEF-voorstellen, beoordeeld door externe en interne deskundigen. De grootte van de 

aanvrager was geen selectiecriterium. 

c) Deze projecten vloeien voort uit de PCP-verordening (Verordening (EU) nr. 716/2014), 

waarin ook de essentiële voorwaarden van de ATM-functies zijn beschreven die nodig 

worden geacht om de functies uit te voeren, hoewel niet expliciet vermeld is dat deze onder 

de reikwijdte van het PCP vallen. Deze voorwaarden en andere randvoorwaarden worden 

vermeld in het uitrolprogramma en komen daarom in aanmerking voor financiering.  

51. De Commissie benadrukt dat CEF-financiering bedoeld is om het gemeenschappelijk 

Europees luchtruim en de tenuitvoerlegging van SESAR in het algemeen te ondersteunen. De 

financiering van "overige projecten" heeft de uitrol ondersteund van belangrijke 

technologieën (zoals 8,33 kHz-apparatuur en prestatiegebaseerde navigatie — PBN), die 

aanzienlijk bijdragen tot de harmonisering van het Europese ATM-netwerk. 

52. De behoefte om te focussen op specifieke hiaten werd pas duidelijk naarmate de projecten 

en het toezicht door de SESAR-uitrolbeheerder evolueerden. 

De verdere vaststelling van prioriteiten in 2016-2017 is de effectiviteit van de CEF-

financiering ten goede gekomen, maar dit betekent niet dat de in 2014 en 2015 toegekende 
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financiering niet effectief was; alle ingediende projecten hadden immers tot doel het PCP ten 

uitvoer te leggen.  

55. De "bundeling van aanvragen" is een facultatief administratief instrument om de gunning 

van grote subsidies met meerdere belanghebbenden in het kader van de CEF te faciliteren. 

Het is geen voorwaarde voor de synchronisatie van in Verordening (EU) 409/2013 

gedefinieerde gemeenschappelijke projecten.  

a) In Verordening (EU) 409/2013 is het kader voor de synchronisatie van de uitrol van 

gemeenschappelijke projecten vastgesteld. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en 

uitvoering van een uitrolprogramma wordt toegewezen aan de SESAR-uitrolbeheerder. Het 

uitrolprogramma bevat een alomvattend werkplan dat alle activiteiten organiseert die nodig 

zijn voor de tenuitvoerlegging van gemeenschappelijke projecten in "uitvoeringsprojecten", 

waarbij onder meer wordt bepaald welke operationele belanghebbenden verantwoordelijk 

zijn voor de uitvoering van die projecten. De bundeling van SESAR-uitvoeringsprojecten is 

een aanvullend, door de SESAR-uitrolbeheerder gebruikt middel om deze projecten te 

coördineren in het kader van CEF-subsidies. Zo werden bijvoorbeeld projecten met een 

vergelijkbare looptijd gebundeld. Hierdoor wordt voorkomen dat kortere projecten moeten 

wachten tot de langere projecten voltooid zijn om definitieve betaling te kunnen vragen. 

b) De Commissie is van mening dat de uitvoering van projecten door individuele 

belanghebbenden niet nadelig is voor de coördinatie van de actie. De uit hoofde van 

Verordening (EU) 409/2013 vereiste coördinatie/synchronisatie wordt voornamelijk bereikt 

door middel van het uitrolprogramma, de regelingen van de partnerschapskaderovereenkomst 

en de door de SESAR-uitrolbeheerder vastgestelde en uitgevoerde toezichts- en 

planningsmechanismen. 

De Commissie wijst erop dat de synchronisatie van de investeringen en de uitrol niet door 

bundeling tot stand worden gebracht. De bundeling en samenvoeging van projecten in 

actieclusters wordt beschouwd als het meest effectieve proces, met de minste administratieve 

rompslomp. 

c) De projecten worden in clusters georganiseerd in het kader van de 

partnerschapskaderovereenkomst en alle projecten worden gecoördineerd door de SESAR-

uitrolbeheerder om te zorgen voor een gesynchroniseerde implementatie.  

In beginsel komen deze projecten in aanmerking voor een gesynchroniseerde uitvoering in 

het kader van de CEF, maar niet alle soortgelijke initiatieven moeten worden uitgevoerd in 

het kader van een project met meerdere belanghebbenden: afhankelijk van de specifieke 

technologische elementen die ten uitvoer moeten worden gelegd, is de Commissie van 

mening dat voortwerken met individuele initiatieven de meest geschikte werkwijze is, voor 

zover die initiatieven worden gecoördineerd door de SESAR-uitrolbeheerder. 

56. De Commissie is van mening dat de aanvragen voldoende gedetailleerd zijn om 

deskundigen in staat te stellen de voorstellen te beoordelen, ook al is de informatie beknopt 

weergegeven. 

a) De Commissie merkt op dat 5 geïntegreerde projecten uit een steekproef van 8 betrekking 

hadden op één familie, namelijk 3.2.1 "Aanpassing van ATM-systemen ter ondersteuning van 

rechtstreekse routes en vrije luchtcorridors".  
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Deze familie verleent specifiek steun voor de aanpassing van ATM-systemen overeenkomstig 

het uitrolprogramma. 

Bovendien hebben twee geïntegreerde projecten uit de steekproef geen betrekking op de 

vernieuwing van hun ATM-systeem. 

57. Zie het antwoord van de Commissie op punt 55. 

60. De Commissie benadrukt dat de SESAR-uitrolbeheerder alleen de aanvragen onderzoekt 

en potentiële aanvragers alleen kan adviseren om hun aanvraag te herzien of om ze in te 

dienen in het kader van "overige projecten". 

a) De SESAR-uitrolbeheerder treedt op als coördinator van de uitvoeringsprojecten, zoals 

aangegeven in de partnerschapskaderovereenkomst. 

b) Onverminderd de mogelijkheid om de registratie van uitwisselingen tussen de SESAR 

Deployment Alliance (SDA) en de aanvragers te verbeteren, heeft de SDA een uitvoerig 

raadplegingsproces opgezet, vóór, tijdens en na de indiening van aanvragen.  

Dit proces leidt tot de indiening van ondertekende en bekrachtigde aanvragen. 

c) De Commissie merkt op dat de herverdeling geen eenzijdige beslissing van de SESAR-

uitrolbeheerder is. Deze herverdeling stond onder toezicht van het INEA, om de naleving van 

de CEF-regels te garanderen.  

Tekstvak 6. Aangezien de Commissie en het INEA geen klachten van kandidaten of lidstaten 

hebben ontvangen wegens uitsluiting van projecten of delen van projecten, zijn zij van 

mening dat de definitieve indiening van aanvragen niet werd betwist. Alleen de SESAR-

uitrolbeheerder kan potentiële kandidaten advies verstrekken met betrekking tot de indiening 

van hun projecten. Kandidaten kunnen desondanks hun aanvraag ook indienen in de categorie 

"overige projecten". 

De Commissie is het er echter mee eens dat de SESAR-uitrolbeheerder de redenen voor 

uitsluiting en de uitwisseling met de potentiële kandidaten systematisch moet registreren. 

68.  

c) De SESAR-uitrolbeheerder ontwikkelt een instrument om de bijdragen tot de prestaties te 

meten. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de punten 71 en 72: 

Uitvoeringsverordeningen zijn rechtstreeks van toepassing in de lidstaten; bij niet-naleving 

kan de Commissie inbreukprocedures inleiden. De Commissie is daarom van mening dat 

Verordening (EU) nr. 409/2013 een robuust handhavingsmechanisme is.  
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De Commissie benadrukt dat het PCP een proefproject was om het concept van het 

gemeenschappelijk project op te starten en de uitvoering ervan te testen. Het PCP is een 

eerste poging om SESAR-oplossingen op gecoördineerde wijze uit te rollen via een 

kaderpartnerschap met een breed scala aan industriële belanghebbenden. 

De PCP-verordening bevat een evaluatieclausule die tot doel heeft het PCP aan te passen aan 

de feitelijke status van de tenuitvoerlegging van de ATM-functies van het PCP.  

De Commissie is voorts ook van mening dat EU-financiering ter ondersteuning van de uitrol 

van SESAR haar toegevoegde waarde heeft aangetoond: zij heeft een aanzienlijke 

hefboomwerking en zij brengt spelers samen om investeringen en inspanningen op elkaar af 

te stemmen en om de continuïteit met de ontwikkelingsfase te waarborgen. 

Aanbeveling 1 — Verbeter de doelgerichtheid van gemeenschappelijke projecten  

De Commissie aanvaardt de aanbeveling dat de doelgerichtheid van de gemeenschappelijke 

projecten moet worden verbeterd. De lopende evaluatie van het PCP zal het mogelijk maken 

het PCP beter af te stemmen op de eisen van Verordening (EU) nr. 409/2013. 

Dit is echter niet mogelijk vóór eind 2021, aangezien hiervoor een wijziging van de 

bestaande wetgeving nodig is.  

Aanbeveling 2 — Stel een doeltreffend handhavingskader vast  

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

De Commissie is voornemens een verplichte modulering van de heffingen voor te stellen als 

stimuleringsmechanisme in het kader van Verordening (EU) 2019/317. 

73. De Commissie is van mening dat het uitrolkader en de daarmee verband houdende EU-

financiering tot doel hadden de uitrol van SESAR-oplossingen te versnellen, aan te zetten tot 

coördinatie en de inspanningen en investeringen op elkaar af te stemmen overeenkomstig het 

uitrolprogramma. 

Op basis van een grondige selectieprocedure werd financiering toegekend aan PCP-projecten 

overeenkomstig de in het CEF-programma vastgestelde regels en prioriteiten. 

Het feit dat het PCP gericht was op belanghebbenden op de grond was een direct gevolg van 

de dringende noodzaak om de grondinfrastructuur aan te passen. Deze aanpak werd gesteund 

door de luchtruimgebruikers. 

De aftrek van inkomsten van overheidsinstanties is een van de doelstellingen van de 

heffingsregeling en heeft tot doel ervoor te zorgen dat de gebruikers niet dubbel betalen voor 

uitrolinvesteringen. 

Aanbeveling 3 — Herzie de financiële steun van de EU voor ATM-modernisering  

(a) De Commissie aanvaardt de aanbeveling.  
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Zij zal het tweede bolletje toepassen in het geval van een mogelijke laatste oproep tot het 

indienen van CEF-voorstellen onder het financieel kader 2014-2020.  

(b) De Commissie aanvaardt de aanbeveling.  

Zij heeft al voorgesteld de uitrol van SESAR te blijven financieren in het kader van CEF2. 

De eindbeslissing over de voortzetting en de toekomstige toewijzing van begrotingsmiddelen 

ligt echter niet bij de Commissie, maar bij de begrotingsautoriteit. Voor zover van toepassing, 

zullen gedetailleerde motiveringen worden opgenomen in de meerjarige werkprogramma's. 

74. 

a) De Commissie herinnert eraan dat het PCP een proefproject is dat in 2014 van start is 

gegaan. Al in de oproep van 2014 werden de ATM-functies van het PCP als prioriteit 

vastgesteld.  

De behoefte om te focussen op specifieke hiaten werd pas duidelijk naarmate de projecten en 

het toezicht door de SESAR-uitrolbeheerder evolueerden. 

De verdere vaststelling van prioriteiten in 2016-2017 is de effectiviteit van de CEF-

financiering ten goede gekomen, maar dit betekent niet dat de in 2014 en 2015 toegekende 

financiering niet effectief was; alle ingediende projecten hadden immers tot doel het PCP ten 

uitvoer te leggen.  

b) De "bundeling van aanvragen" is een facultatief administratief instrument om de gunning 

van grote subsidies met meerdere belanghebbenden in het kader van de CEF te faciliteren. 

Het is geen voorwaarde voor de synchronisatie van gemeenschappelijke projecten. 

c) De uitrolbeheerder screent alleen toepassingen en adviseert potentiële aanvragers. Het 

klopt dat de registratie van de uitwisseling tussen de SESAR-uitrolbeheerder en de 

aanvragers kan worden verbeterd, maar er bestaat al een proces voor uitgebreid overleg vóór, 

tijdens en na de indiening van de aanvragen.  

Aanbeveling 4 — Herzie en formaliseer het proces van gebundelde 

financieringsaanvragen 

(a) De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

(b) De Commissie aanvaardt de aanbeveling. 

75. De Commissie herinnert eraan dat de PCP-verordening een evaluatieclausule bevat die tot 

doel heeft het PCP aan te passen aan de feitelijke status van de tenuitvoerlegging van de 

ATM-functies van het PCP. De Commissie is in 2018 begonnen met deze evaluatie. 

Aanbeveling 5 — Zorg dat de ATM-modernisering prestatievoordelen oplevert  

De Commissie aanvaardt de aanbeveling. Zij kan zorgen voor passende monitoring, maar zij 

kan niet garanderen dat de modernisering de beoogde voordelen oplevert; dit is de 

verantwoordelijkheid van de marktdeelnemers.  
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De SESAR-uitrolbeheerder is begonnen met de monitoring van de prestatievoordelen van 

voltooide projecten. De totstandbrenging en meting van de voordelen vergt meer tijd en elke 

koppeling met de prestatieregeling voor voordelen op netwerkniveau zou alleen relevant zijn 

voor de volgende referentieperiode. 


