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ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO 

TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO 

„UNIJNE PRZEPISY W SPRAWIE MODERNIZACJI ZARZĄDZANIA RUCHEM 

LOTNICZYM WNOSZĄ WARTOŚĆ DODANĄ, LECZ PRZYZNANE 

FINANSOWANIE BYŁO W DUŻEJ MIERZE NIEUZASADNIONE” 

 

STRESZCZENIE 

VII.  

a) Komisja uważa, że priorytety początkowych zaproszeń do składania wniosków w ramach 

instrumentu „Łącząc Europę” zostały odpowiednio określone w odniesieniu do ówczesnego 

poziomu świadomości w zakresie potencjalnych projektów wdrożeniowych, które były 

potrzebne do realizacji wspólnego projektu pilotażowego. Na tym etapie było zbyt wcześnie, 

aby w pełni zrozumieć potencjalne luki w realizacji projektu, na które konieczne byłoby 

ukierunkowanie finansowania. 

c) Procesy oceny i przyznawania środków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” są 

w całości prowadzone przez Komisję i Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci 

(INEA), bez jakichkolwiek interwencji ze strony wnioskodawców lub kierownika procesu 

realizacji SESAR.  

VIII. Komisja rozumie to ryzyko, które nie jest specyficzne dla wdrożenia SESAR, 

i monitoruje postępy realizowanych projektów we współpracy z Agencją Wykonawczą ds. 

Innowacyjności i Sieci. Komisja i Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci będą 

interweniować poprzez procesy monitorowania i przeglądu ustanowione w ramach 

instrumentu „Łącząc Europę” oraz wspólnego projektu pilotażowego.  

Kierownik procesu realizacji SESAR rozpoczął monitorowanie wyników zakończonych 

projektów. 

IX.  

1) Komisja przyjmuje to zalecenie, zgodnie z tym, co wskazano w jej odpowiedzi 

w odpowiedniej sekcji sprawozdania. 

2) Komisja przyjmuje to zalecenie, zgodnie z tym, co wskazano w jej odpowiedzi 

w odpowiedniej sekcji sprawozdania. 

3) Komisja przyjmuje to zalecenie, zgodnie z tym, co wskazano w jej odpowiedzi 

w odpowiedniej sekcji sprawozdania. 

4) Komisja przyjmuje to zalecenie, zgodnie z tym, co wskazano w jej odpowiedzi 

w odpowiedniej sekcji sprawozdania. 
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5) Komisja przyjmuje to zalecenie, zgodnie z tym, co wskazano w jej odpowiedzi 

w odpowiedniej sekcji sprawozdania. 

 

UWAGI 

22. W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 409/2013 wskazano, że 

w porozumieniach umownych obejmujących projekty wdrożeniowe zakwalifikowane do 

przyznania dofinansowania unijnego należy określać kary za niewykonanie programu 

realizacji i projektów wdrożeniowych. Porozumienia te zawarto w ramowej umowie 

o udzielenie dotacji, która obejmuje wszystkich partnerów wykonawczych. 

Rozporządzenia wykonawcze mają bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich 

i mogą być przedmiotem działań następczych Komisji prowadzonych w ramach postępowań 

w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja uważa zatem, że 

rozporządzenie (UE) nr 409/2013 stanowi solidny mechanizm egzekwowania.  

Jak wskazano powyżej, Komisja może stosować sankcje/kary poprzez umowy o udzielenie 

dotacji regulujące fundusze UE przyznane na projekty wdrożeniowe. 

Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 26–28: 

Komisja podkreśla fakt, że wspólny projekt pilotażowy był projektem pilotażowym mającym 

na celu zainicjowanie koncepcji wspólnego projektu i przetestowanie jego realizacji. 

Wspólny projekt pilotażowy stanowi pierwszą próbę skoordynowanego wdrożenia rozwiązań 

SESAR poprzez partnerstwo ramowe obejmujące szerokie grono podmiotów z branży. 

W tym celu rozporządzenie w sprawie wspólnego projektu pilotażowego zawiera klauzulę 

przeglądową mającą na celu dostosowanie wspólnego projektu pilotażowego w oparciu 

o rzeczywiste wdrożenie funkcji ATM wspólnego projektu pilotażowego. Klauzula 

przeglądowa umożliwia, w razie potrzeby, ponowną ocenę ich zgodności z podstawowymi 

kryteriami, wykorzystania istniejących zachęt, kosztów i korzyści z wdrożenia wspólnego 

projektu pilotażowego, zakresu geograficznego, docelowych zainteresowanych stron 

i docelowych terminów wdrożenia. 

Ramka 3. Komisja podkreśliła, że w zaproszeniu do składania wniosków w ramach 

instrumentu „Łącząc Europę” z 2017 r. (w świetle doświadczeń z pierwszych projektów 

wdrożeniowych) wykluczono projekty obejmujące krytyczne kwestie dotyczące 

zaawansowania technologii, określając w nim niekwalifikujące się rodziny (w szczególności 

rodzinę 5.6.2 programu realizacji dotyczącego interoperacyjności). 

29. Komisja uznaje, że faza uprzemysłowienia stanowi lukę pomiędzy fazą opracowywania 

a fazą rozmieszczania. W tym celu Komisja wspierała tworzenie europejskiej grupy 

koordynacyjnej ds. norm dotyczących zarządzania ruchem lotniczym (EASCG) i uczestniczy 

w jej pracach, aby zapewnić lepszą koordynację i monitorowanie działań mających wpływ na 

normalizację zarządzania ruchem lotniczym. Przede wszystkim grupa koordynacyjna ds. 

norm dotyczących zarządzania ruchem lotniczym aktualizuje „orientacyjny plan działania 

w zakresie normalizacji i regulacji” w odniesieniu do wspólnego projektu pilotażowego. 

Ponadto zgodnie z ramami wdrażania kierownik procesu realizacji SESAR jest zobowiązany 
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koordynować działania z przemysłem wytwórczym w celu rozwiązania problemów 

związanych z industrializacją. Kierownik procesu realizacji SESAR współpracuje również 

z Agencją Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Europejską 

Organizacją Wyposażenia Lotnictwa Cywilnego (Eurocae) i Europejskim Obserwatorium 

Południowym (ESO). 

Komisja zamiesza ocenić możliwe środki dalszego ułatwiania procesów 

industrializacji/standaryzacji w celu zapewnienia płynnego przejścia od fazy opracowywania 

SESAR do fazy rozmieszczania. 

30. Komisja zwraca uwagę, że finansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 

wspierało wdrażanie zaawansowanych technologicznie komponentów lub warunków 

wstępnych dla wspomnianych technologii. Program dotyczący instrumentu „Łącząc Europę” 

wskazuje, że w ramach priorytetu SES-SESAR działania mogą obejmować warunki wstępne, 

działania przygotowawcze (np. wspieranie industrializacji funkcji ATM określonych we 

wspólnych projektach) i dodatkowe działania zatwierdzające, które albo nie są objęte 

Wspólnym Przedsięwzięciem SESAR, albo nie otrzymują już wsparcia finansowego z Unii.  

W rezultacie projekty, które były finansowane przez UE, spełniły kryteria zaawansowania 

technologii.  

31. Komisja oceniła potrzebę zsynchronizowanego rozmieszczania w oparciu o kryteria 

określone w art. 4 ust. 5. Potrzebę tę objaśniono w odniesieniu do każdej funkcji ATM 

w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 716/2004. 

Potrzeba synchronizacji została dokładniej opisana i uzasadniona w odniesieniu do 

konkretnych projektów w programie realizacji.  

W niektórych przypadkach, niezależnie od ich wkładu w skuteczne zarządzanie ruchem 

lotniczym, doświadczenie zdobyte w związku z realizacją niektórych funkcji lub podfunkcji 

wspólnego projektu pilotażowego może podważyć rzeczywistą potrzebę ich 

zsynchronizowanego rozmieszczania. Ocena ta, oparta na monitorowaniu procesu 

rozmieszczania przez kierownika procesu realizacji SESAR, jest częścią procesu przeglądu 

wspólnego projektu pilotażowego i nie podważa ogólnej interpretacji tego przepisu. 

Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 32 i 33: 

Komisja uważa, że zsynchronizowane rozmieszczanie było konieczne i korzystne dla funkcji 

ATM 1 i 2 w odniesieniu do konkretnych portów lotniczych wskazanych w rozporządzeniu 

(UE) nr 716/2014. 

Funkcje te przyczyniają się do synchronizacji inwestycji różnych zainteresowanych stron 

(instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej – ANSP – portów lotniczych, 

użytkowników przestrzeni powietrznej). Projekty te zwiększyły bezpieczeństwo 

i przepustowość portów lotniczych i pól manewrowych terminali, co wywołało efekt domina 

w całej sieci.  

Komisja zauważa również, że nawet projekty wdrożeniowe prowadzone przez poszczególne 

zainteresowane strony są koordynowane przez kierownika procesu realizacji SESAR i – 
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chociaż ich wpływ na projekty angażujące wiele zainteresowanych stron jest ograniczony – 

korzystają z działań synchronizacyjnych. 

Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 35–39: 

Komisja uważa, że finansowanie fazy rozmieszczania ze środków UE było konieczne do 

przyspieszenia inwestycji. 

Finansowanie przyznano wspólnym projektom pilotażowym zgodnie z zasadami 

i priorytetami określonymi w programie dotyczącym instrumentu „Łącząc Europę” oraz 

zgodnie z regularnym procesem selekcji obejmującym trzy poziomy oceny. Wniosek 

o przyznanie dotacji został również zatwierdzony przez państwa członkowskie za 

pośrednictwem komitetu koordynującego instrument „Łącząc Europę”. 

Finansowanie UE miało przyczynić się do synchronizacji rozmieszczania funkcji, a tym 

samym zachęcić zainteresowane strony do koordynowania swoich wysiłków i inwestycji. 

 

 

38. 

a) Komisja podkreśla, że pierwszy zestaw funkcji ATM wynikający z pierwszego programu 

fazy opracowywania SESAR (2007–2013), był skierowany głównie do zainteresowanych 

stron prowadzących działalność naziemną. 

Podejście to poparli użytkownicy przestrzeni powietrznej, ponieważ w wyniku tej pierwszej 

rundy inwestycji naziemnych stali się oni głównymi beneficjentami końcowymi. 

Wspólny projekt pilotażowy nie obejmuje pełnego zakresu realizacji SESAR, na który 

w ramach instrumentu „Łącząc Europę” przeznaczono 2,5 mld EUR.  

b) Komisja zauważa, że przewidywana pula środków finansowych miała objąć również „inne 

projekty” oraz działania wspierające program. Nie było powodu, aby ograniczać tę pulę, 

również dlatego, że przewidziano inne wspólne projekty. 

Dlatego Komisja uważa również, że ryzyko efektu zdarzenia występującego niezależnie nie 

jest wysokie. 

39. Zob. odpowiedź Komisji do pkt 38 lit. a). 

45. Komisja uważa, że ramy wdrażania i związane z nimi finansowanie UE miały 

przyspieszyć wdrażanie rozwiązań SESAR, pobudzić koordynację i zapewnić dostosowanie 

wysiłków i inwestycji zgodnie z programem realizacji. 

Opracowanie projektów infrastrukturalnych na dużą skalę wymaga przewidywanego 

planowania. Wspólną cechą projektów w ramach instrumentu „Łącząc Europę” jest zatem to, 

że faza decyzyjna ma miejsce przed ogłoszeniem zaproszeń do składania wniosków.  
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Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 46 i 47: 

Komisja przypomina, że instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej są zobowiązane 

do odliczenia dotacji UE od podstawy kosztów. Zasada ta zmniejsza ryzyko wystąpienia 

podwójnego finansowania. Komisja przyznaje, że nie wszystkie instytucje zapewniające 

służby żeglugi powietrznej odliczają obecnie dotacje UE od podstawy kosztów, niemniej 

jednak będą do tego zobowiązane. Wytyczne w tym zakresie są przygotowywane we 

współpracy z państwami członkowskimi.  

48. Komisja podkreśla, że odliczenie dochodów uzyskanych od organów publicznych jest 

deklarowanym celem systemu opłat.  

Komisja uważa, że odliczenia środków finansowych od podstawy kosztów nie można 

zakwalifikować jako „przeniesienia dotacji” na użytkowników przestrzeni powietrznej. 

Podstawa kosztów opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej powinna uwzględniać 

rzeczywiste koszty ponoszone przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej. 

Wszelkie środki publiczne otrzymane na infrastrukturę zarządzania ruchem lotniczym 

zmniejszają rzeczywiste koszty ponoszone przez instytucje zapewniające służby żeglugi 

powietrznej, a zmniejszenie to powinno znaleźć odzwierciedlenie w obliczeniach opłat.  

Odliczenie od podstawy kosztów ma na celu zapewnienie, aby użytkownicy nie płacili 

podwójnie za inwestycje wdrożeniowe. Nie jest to rekompensata finansowa i nie jest 

związana z przestrzeganiem przez użytkowników przestrzeni powietrznej wymogów 

wspólnego projektu pilotażowego ani nie jest związana z funkcjami wspólnego projektu 

pilotażowego, za których wdrożenie odpowiadają instytucje zapewniające służby żeglugi 

powietrznej. 

50.  

a) Komisja przypomina, że wspólny projekt pilotażowy jest projektem pilotażowym, którego 

realizacja rozpoczęła się w 2014 r. 

Kierownik procesu realizacji został powołany w dniu 5 grudnia 2014 r. i tego samego dnia 

opublikowano wstępny program realizacji. 

b) Komisja podkreśla, że finansowanie UE przyznano w drodze gruntownego procesu 

wyboru w oparciu o określone kryteria przyznawania środków. Wnioski zostały ocenione 

przez ekspertów zewnętrznych i wewnętrznych, podobnie jak każdy inny wniosek dotyczący 

instrumentu „Łącząc Europę”. Pod tym względem wielkość wnioskodawcy nie była 

kryterium wyboru. 

c) Projekty te wynikają ze wspólnego projektu pilotażowego – rozporządzenia (UE) 

nr 716/2014 – w którym opisano również podstawowe warunki wstępne dotyczące funkcji 

ATM, które uznaje się za niezbędne do wdrożenia funkcji, chociaż nie zostały one wyraźnie 

wymienione jako objęte zakresem wspólnego projektu pilotażowego. Te warunki wstępne 

i inne rozwiązania wspomagające określono w programie realizacji, a zatem kwalifikują się 

do finansowania.  

51. Komisja podkreśla, że finansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” ma na celu 

wspieranie ogólnego wdrażania SES i SESAR Finansowanie „innych projektów” stanowi 
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wsparcie dla wdrażania ważnych technologii (takich jak sprzęt w paśmie 8,33 kHz 

i nawigacja oparta na charakterystykach – funkcje), które w znacznym stopniu przyczyniają 

się do harmonizacji europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym. 

52. Potrzeba skupienia się na konkretnych lukach pojawiła się dopiero wraz z rozwojem 

projektów i postępem procesu monitorowania prowadzonego przez kierownika procesu 

realizacji SESAR. 

Podczas gdy dalsze ustalanie priorytetów w latach 2016–2017 doprowadziło do poprawy 

skuteczności finansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, nie oznacza to, że 

finansowanie przyznane w latach 2014–2015 nie było skuteczne, ponieważ wszystkie 

przedłożone projekty miały na celu wdrożenie wspólnego projektu pilotażowego.  

55. „Grupowanie wniosków w klastry” jest opcjonalnym narzędziem administracyjnym 

ułatwiającym przyznawanie dużych wielostronnych dotacji w ramach instrumentu „Łącząc 

Europę”. Nie jest to wymóg synchronizacji wspólnych projektów określonych 

w rozporządzeniu (UE) nr 409/2013.  

a) W rozporządzeniu (UE) nr 409/2013 określono ramy synchronizacji w odniesieniu do 

realizacji wspólnych projektów. Przypisuje ono kierownikowi procesu realizacji SESAR 

odpowiedzialność za opracowanie i wdrożenie programu realizacji. Program realizacji 

obejmuje kompleksowy plan prac, który organizuje wszystkie działania niezbędne do 

realizacji wspólnych projektów w ramach „projektów wdrożeniowych”, określając m.in. 

zainteresowane strony operacyjne odpowiedzialne za ich wykonanie. Grupowanie projektów 

wdrożeniowych SESAR w klastry jest dodatkowym środkiem, wdrażanym przez kierownika 

procesu realizacji SESAR i służącym do koordynowania tych projektów w ramach dotacji 

instrumentu „Łącząc Europę”. Na przykład jednym z podejść do grupowania w klastry było 

grupowanie projektów o podobnym czasie trwania. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której 

krótsze projekty musiałyby czekać na zakończenie dłuższych projektów zanim można by 

złożyć wniosek o płatność salda końcowego. 

b) Komisja uważa, że fakt, iż projekty były wdrażane przez pojedyncze zainteresowane 

strony, nie wpływa negatywnie na koordynację działań. Koordynację/synchronizację 

wymaganą na mocy rozporządzenia nr 409/2013 osiąga się głównie dzięki programowi 

realizacji, postanowieniom umowy ramowej o partnerstwie oraz mechanizmom 

monitorowania i planowania ustanowionym i wdrażanym przez kierownika procesu realizacji 

SESAR. 

Komisja podkreśla, że grupowanie w klastry nie pozwala osiągnąć synchronizacji inwestycji 

i wdrażania. Grupowanie i łączenie projektów w klastry działań uważa się za proces 

najbardziej skuteczny i obejmujący niewiele działań administracyjnych. 

c) Projekty grupuje się w klastry zgodnie z umową ramową o partnerstwie, przy czym 

wszystkie są koordynowane przez kierownika procesu realizacji SESAR w celu zapewnienia 

zsynchronizowanej realizacji.  

Chociaż co do zasady projekty te mogą korzystać z zsynchronizowanej realizacji w ramach 

instrumentu „Łącząc Europę”, nie wszystkie podobne inicjatywy muszą być realizowane 

w ramach projektu angażującego wiele zainteresowanych stron: w zależności od konkretnych 

elementów technologicznych, które mają zostać wdrożone, Komisja uważa, że 
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najwłaściwszym rozwiązaniem jest kontynuowanie indywidualnych inicjatyw, o ile są one 

koordynowane przez kierownika procesu realizacji SESAR. 

56. Komisja uważa, że poziom szczegółowości dostępny we wnioskach jest wystarczający, 

aby eksperci mogli dokonać oceny wniosków, nawet jeśli zostanie ona zaprezentowana 

w skrócony sposób. 

a) Komisja zauważa, że pięć projektów wdrożeniowych z próby liczącej osiem projektów 

dotyczyło jednej rodziny, a mianowicie rodziny 3.2.1 „Modernizacja systemów ATM w celu 

wsparcia tras bezpośrednich i przestrzeni powietrznej ze swobodą planowania tras”.  

Rodzina ta szczególnie wspiera modernizację systemów ATM zgodnie z programem 

realizacji. 

Ponadto dwa z projektów wdrożeniowych objętych próbą nie dotyczą odnowienia systemu 

ATM. 

57. Zob. odpowiedź Komisji do pkt 55. 

60. Komisja podkreśla fakt, że kierownik procesu realizacji SESAR jedynie sprawdza 

wnioski i może tylko doradzić potencjalnym wnioskodawcom wprowadzenie zmian do 

wniosków lub przedłożenie ich w ramach „innych projektów”. 

a) Kierownik procesu realizacji SESAR pełni rolę koordynatora projektów wdrożeniowych, 

jak wskazano w umowie ramowej o partnerstwie. 

b) Niezależnie od możliwości poprawy rejestracji wymiany informacji między Sojuszem na 

rzecz Procesu Rozmieszczania SESAR a wnioskodawcami Sojusz wprowadził kompleksowy 

proces konsultacji przed złożeniem wniosków, w trakcie ich składania i po złożeniu.  

W wyniku tego procesu złożono podpisane i zatwierdzone wnioski. 

d) Komisja zauważa, że redystrybucja nie została podjęta jednostronnie przez Sojusz na rzecz 

Procesu Rozmieszczania SESAR. Była ona nadzorowana przez Agencję Wykonawczą ds. 

Innowacyjności i Sieci w celu zapewnienia zgodności z zasadami instrumentu „Łącząc 

Europę”.  

Ramka 6. W związku z tym, że ani Komisja, ani Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności 

i Sieci nie otrzymały żadnych skarg dotyczących wykluczenia projektów lub części 

projektów od kandydatów lub odpowiednich państw członkowskich, uznaje się, że ostateczne 

złożenie wniosków nie zostało zakwestionowane. W każdym razie kierownik procesu 

realizacji SESAR mógł doradzać potencjalnym kandydatom jedynie w zakresie składania 

przez nich projektów. Kandydaci mogą jednak składać wnioski również w ramach kategorii 

„inne projekty”. 

Komisja zgadza się jednak, że kierownik procesu realizacji SESAR powinien prowadzić 

systematyczny rejestr przyczyn wykluczenia i wymiany z potencjalnymi kandydatami. 

68.  
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c) Kierownik procesu realizacji SESAR opracowuje narzędzie do pomiaru wkładu 

w realizację projektów. 

WNIOSKI I ZALECENIA 

Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 71 i 72: 

Rozporządzenia wykonawcze mają bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich 

i mogą być przedmiotem działań następczych Komisji prowadzonych w ramach postępowań 

w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja uważa zatem, że 

rozporządzenie (UE) nr 409/2013 stanowi solidny mechanizm egzekwowania.  

Komisja podkreśla, że wspólny projekt pilotażowy był projektem pilotażowym mającym na 

celu zainicjowanie koncepcji wspólnego projektu i przetestowanie jego realizacji. Wspólny 

projekt pilotażowy stanowi pierwszą próbę skoordynowanego wdrożenia rozwiązań SESAR 

poprzez partnerstwo ramowe obejmujące szerokie grono podmiotów z branży. 

W tym celu rozporządzenie w sprawie wspólnego projektu pilotażowego zawiera klauzulę 

przeglądową mającą na celu dostosowanie wspólnego projektu pilotażowego w oparciu 

o rzeczywiste wdrożenie funkcji ATM wspólnego projektu pilotażowego.  

Komisja uważa ponadto, że finansowanie UE przeznaczone na wsparcie realizacji SESAR 

wykazało wartość dodaną w postaci wytworzenia znacznego efektu dźwigni, łącząc podmioty 

w celu zsynchronizowania inwestycji i wysiłków oraz w celu zapewnienia ciągłości z fazą 

opracowywania. 

Zalecenie 1 – Lepsze ukierunkowanie wspólnych projektów  

Komisja przyjmuje to zalecenie, że należy lepiej ukierunkować wspólne projekty. Trwający 

przegląd wspólnych projektów pilotażowych pozwoli na lepsze dostosowanie tych projektów 

do wymogów określonych w rozporządzeniu nr 409/2013. 

Takiego działania nie można jednak zakończyć przed końcem 2021 r., ponieważ wymaga ono 

zmiany obowiązujących przepisów.  

Zalecenie 2 – Zwiększenie skuteczności wspólnych projektów  

Komisja przyjmuje to zalecenie. 

Komisja zamierza zaproponować obowiązkową modulację opłat jako mechanizm 

zachęcający w ramach rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/317. 

73. Komisja uważa, że ramy wdrażania i związane z nimi finansowanie UE miały 

przyspieszyć wdrażanie rozwiązań SESAR, pobudzić koordynację i zapewnić dostosowanie 

wysiłków i inwestycji zgodnie z programem realizacji. 

Finansowanie przyznano wspólnym projektom pilotażowym zgodnie z zasadami 

i priorytetami określonymi w programie dotyczącym instrumentu „Łącząc Europę” oraz 

zgodnie z dokładną procedurą selekcji. 
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Skierowanie finansowania na zainteresowane strony prowadzące działalność naziemną 

w ramach wspólnego projektu pilotażowego było bezpośrednim skutkiem pilnej potrzeby 

zmodernizowania infrastruktury naziemnej. Podejście to poparli użytkownicy przestrzeni 

powietrznej. 

Odliczenie dochodów uzyskanych od organów publicznych jest deklarowanym celem 

systemu opłat i ma na celu zagwarantowanie, że użytkownicy nie będą płacić podwójnie za 

inwestycje wdrożeniowe. 

Zalecenie 3 – Przegląd wsparcia finansowego ze środków UE na rzecz unowocześnienia 

zarządzania ruchem lotniczym  

a) Komisja przyjmuje to zalecenie.  

Komisja wdroży drugi punkt w przypadku ewentualnego ostatniego zaproszenia do składania 

wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” zgodnie z ramami finansowymi na lata 

2014–2020.  

b) Komisja przyjmuje to zalecenie.  

Zaproponowała już dalsze finansowanie realizacji SESAR w ramach drugiego instrumentu 

„Łącząc Europę” (CEF2). Ostatecznie o kontynuacji i przyszłym przydziale środków 

budżetowych nie decyduje jednak Komisja, lecz władza budżetowa. Szczegółowe 

uzasadnienia zostaną odpowiednio uwzględnione w wieloletnim programie prac. 

74. 

a) Komisja przypomina, że wspólny projekt pilotażowy jest projektem pilotażowym, którego 

realizacja rozpoczęła się w 2014 r. Funkcje ATM wspólnych projektów pilotażowych były 

priorytetami określonymi już w zaproszeniu z 2014 r.  

Potrzeba skupienia się na konkretnych lukach pojawiła się dopiero wraz z rozwojem 

projektów i postępem procesu monitorowania prowadzonego przez kierownika procesu 

realizacji SESAR. 

Podczas gdy dalsze ustalanie priorytetów w latach 2016–2017 doprowadziło do poprawy 

skuteczności finansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, nie oznacza to, że 

finansowanie przyznane w latach 2014–2015 nie było skuteczne, ponieważ wszystkie 

przedłożone projekty miały na celu wdrożenie wspólnego projektu pilotażowego.  

b) „Grupowanie wniosków w klastry” jest opcjonalnym narzędziem administracyjnym 

ułatwiającym przyznawanie dużych wielostronnych dotacji w ramach instrumentu „Łącząc 

Europę”. Nie jest to wymóg synchronizacji wspólnych projektów. 

c) Kierownik procesu realizacji sprawdza jedynie wnioski i doradza potencjalnym 

wnioskodawcom. Podczas gdy można ulepszyć rejestrację wymiany informacji między 

kierownikiem procesu realizacji SESAR i wnioskodawcami, to jednak istnieje kompleksowy 

proces konsultacji, który ma miejsce przed złożeniem wniosków, w trakcie ich składania i po 

ich złożeniu.  
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Zalecenie 4 – Przegląd i sformalizowanie przygotowania i składania wniosków 

o finansowanie 

a) Komisja przyjmuje to zalecenie. 

b) Komisja przyjmuje to zalecenie. 

75. Komisja przypomina, że rozporządzenie w sprawie wspólnego projektu pilotażowego 

zawiera klauzulę przeglądową mającą na celu dostosowanie wspólnego projektu 

pilotażowego w oparciu o rzeczywiste wdrożenie funkcji ATM tego projektu. Komisja 

wszczęła ten przegląd w 2018 r. 

Zalecenie 5 – Zapewnienie odpowiedniego monitorowania poprawy skuteczności 

w wyniku unowocześnienia zarządzania ruchem lotniczym  

Komisja przyjmuje to zalecenie. Chociaż Komisja może zapewnić odpowiedni monitoring, 

nie może zagwarantować, że unowocześnienie przyniesie zamierzone korzyści, ponieważ 

leży to w gestii podmiotów gospodarczych.  

Kierownik procesu realizacji SESAR rozpoczął monitorowanie poprawy skuteczności 

w przypadku zakończonych projektów. Realizacja i pomiar korzyści będą wymagać więcej 

czasu, a każde powiązanie z systemem skuteczności działania w celu uzyskania korzyści na 

poziomie sieci będzie miało znaczenie tylko w odniesieniu do następnego okresu odniesienia.  

 

 


