
 

SK   SK 

 

 

 
EURÓPSKA 
KOMISIA  

V Bruseli 20. 6. 2019  

COM(2019) 306 

LIMITED 

ODPOVEDE KOMISIE NA OSOBITNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA 

AUDÍTOROV 

„PRÁVNE PREDPISY EÚ TÝKAJÚCE SA MODERNIZÁCIE MANAŽMENTU 

LETOVEJ PREVÁDZKY PRINIESLI HODNOTU, NO FINANCOVANIE BOLO 

Z VEĽKEJ ČASTI NEODÔVODNENÉ“ 

 



 

SK 1   SK 

ODPOVEDE KOMISIE NA OSOBITNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA 

AUDÍTOROV 

„PRÁVNE PREDPISY EÚ TÝKAJÚCE SA MODERNIZÁCIE MANAŽMENTU 

LETOVEJ PREVÁDZKY PRINIESLI HODNOTU, NO FINANCOVANIE BOLO 

Z VEĽKEJ ČASTI NEODÔVODNENÉ“ 

 

ZHRNUTIE 

VII. 

a) Komisia sa domnieva, že priority pre úvodné výzvy na predkladanie ponúk v rámci 

Nástroja na prepájanie Európy (NPE) boli náležite vymedzené vo vzťahu k úrovni 

informovanosti v danom čase o potenciálnych realizačných projektoch, ktoré boli potrebné na 

zavedenie pilotného spoločného projektu. V danej fáze bolo príliš skoro na to, aby boli plne 

pochopené možné nedostatky v zavádzaní, na ktoré by bolo potrebné zamerať financovanie. 

c) Postupy hodnotenia a udeľovania v rámci NPE v celom rozsahu vedie Komisia a Výkonná 

agentúra pre inovácie a siete (INEA) a žiadatelia ani riadiaci orgán pre zavedenie projektu 

SESAR do nich nezasahujú. 

VIII. Komisia chápe toto riziko, ktoré nie je špecifické pre zavádzanie projektu SESAR, 

a monitoruje napredovanie projektov s agentúrou INEA. Komisia a agentúra INEA budú 

zasahovať prostredníctvom procesov monitorovania a preskúmania, ktoré sú stanovené 

v NPE a v pilotnom spoločnom projekte. 

Riadiaci orgán pre zavedenie projektu SESAR začal monitorovať výkonnosť projektov, ktoré 

sa skončili. 

IX. 

1) Komisia prijíma toto odporúčanie, ako je uvedené v jej odpovedi v príslušnom oddiele 

správy. 

2) Komisia prijíma toto odporúčanie, ako je uvedené v jej odpovedi v príslušnom oddiele 

správy. 

3) Komisia prijíma toto odporúčanie, ako je uvedené v jej odpovedi v príslušnom oddiele 

správy. 

4) Komisia prijíma toto odporúčanie, ako je uvedené v jej odpovedi v príslušnom oddiele 

správy. 

5) Komisia prijíma toto odporúčanie, ako je uvedené v jej odpovedi v príslušnom oddiele 

správy. 
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PRIPOMIENKY 

22. Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 409/2013 sa uvádza, že v zmluvných 

dohodách vzťahujúcich sa na realizačné projekty, ktoré boli vybrané ako predmet 

financovania Únie, by sa mali stanovovať sankcie za neuskutočnenie programu zavedenia 

a projektov. Tieto dohody sú zahrnuté v rámcovej dohode o grante, ktorá zahŕňa všetkých 

realizačných partnerov. 

Vykonávacie nariadenia sú priamo uplatniteľné v členských štátoch a Komisia na ne môže 

nadviazať postupom v prípade nesplnenia povinnosti. Komisia sa preto domnieva, že 

nariadenie (EÚ) č. 409/2013 predstavuje silný mechanizmus presadzovania. 

Ako sa už uviedlo, Komisia môže uplatniť sankcie/pokuty prostredníctvom dohôd o grante, 

ktorými sa riadia finančné prostriedky EÚ udelené na realizačné projekty. 

Spoločná odpoveď Komisie na body 26 až 28: 

Komisia zdôrazňuje, že pilotný spoločný projekt bol pilotnou realizáciou na začatie 

koncepcie spoločného projektu a odskúšanie jej realizácie. Pilotný spoločný projekt 

predstavuje prvý pokus o využitie riešení projektu SESAR koordinovaným spôsobom 

prostredníctvom rámcového partnerstva vrátane širokej škály zainteresovaných strán 

z priemyslu. 

Na tento účel nariadenie o pilotnom spoločnom projekte obsahuje doložku o preskúmaní, 

ktorej cieľom je upraviť pilotný spoločný projekt na základe aktuálneho stavu realizácie 

funkcií ATM v pilotnom spoločnom projekte. Doložka o preskúmaní umožňuje v prípade 

potreby opätovné preskúmanie ich súladu so základnými kritériami, používanie existujúcich 

stimulov, nákladov a prínosov z realizácie pilotného spoločného projektu, geografického 

rozsahu, cielených zainteresovaných strán a cieľových dátumov realizácie. 

Rámček 3. Komisia zdôrazňuje, že výzva na predkladanie návrhov v rámci NPE v roku 2017 

(v súvislosti so skúsenosťami z prvých realizačných projektov) vylučovala projekty 

s kritickými problémami dostatočnej pripravenosti tak, že sa vo výzve identifikovali 

neoprávnené skupiny (najmä v skupine 5.6.2 programu zavedenia týkajúcej sa 

interoperability). 

29. Komisia uznáva, že fáza industrializácie vytvára medzeru medzi fázami vývoja 

a zavádzania. Na tento účel Komisia podporila zriadenie Európskej skupiny pre koordináciu 

štandardov ATM (EASCG) a zúčastňuje sa na nej, aby sa zabezpečila lepšia koordinácia 

a monitorovanie činností, ktoré ovplyvňujú normalizáciu ATM. Skupina EASCG najmä 

aktualizuje „orientačný plán týkajúci sa potrieb normalizácie a regulácie“ pilotného 

spoločného projektu. Okrem toho sa rámcom zavádzania vyžaduje, aby riadiaci orgán pre 

zavedenie projektu SESAR (SDM) vykonával koordináciu s výrobným odvetvím s cieľom 

riešiť otázky industrializácie. Riadiaci orgán pre zavedenie takisto spolupracuje s Agentúrou 

Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA), Európskou organizáciou pre zariadenia 

civilného letectva (Eurocae) a Európskym južným observatóriom (ESO). 

Zámerom Komisie je posúdiť možné prostriedky na ďalšie zefektívnenie procesov 

industrializácie/normalizácie s cieľom zabezpečiť hladký prechod projektu SESAR z fázy 

vývoja do zavádzania. 
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30. Komisia upozorňuje, že finančné prostriedky NPE podporovali zavádzanie dostatočne 

pripravených komponentov alebo predpokladov pre uvedené technológie. V programe NPE 

sa uvádza, že v rámci priority SES-SESAR môžu opatrenia zahŕňať predpoklady, prípravné 

činnosti [napríklad podporu industrializácie funkcií ATM (AF) vymedzených v spoločných 

projektoch] a ďalšie činnosti týkajúce sa schválenia, na ktoré sa buď nevzťahuje spoločný 

podnik SESAR, alebo ktoré už nie sú finančne podporované z Únie. 

Z toho vyplýva, že to, čo bolo financované EÚ, spĺňalo kritériá dostatočnej pripravenosti. 

31. Komisia posúdila potrebu synchronizovaného zavedenia na základe kritérií článku 4 

ods. 5. Táto potreba je vysvetlená pre každú funkciu ATM v prílohe k vykonávaciemu 

nariadeniu Komisie (EÚ) č. 716/2004. 

Potreba synchronizácie je podrobnejšie opísaná a odôvodnená pre konkrétne projekty 

v programe zavedenia. 

V niektorých prípadoch a bez toho, aby bol dotknutý ich príspevok k výkonnosti ATM, môžu 

skúsenosti získané zo zavádzania niektorých funkcií alebo čiastkových funkcií pilotného 

spoločného projektu spochybňovať skutočnú potrebu ich synchronizovaného zavedenia. Toto 

posúdenie, založené na monitorovaní výkonnosti zavedenia zo strany riadiaceho orgánu pre 

zavedenie, je súčasťou postupu preskúmania pilotného spoločného projektu a nespochybňuje 

sa ním celkový výklad ustanovenia. 

Spoločná odpoveď Komisie na body 32 a 33: 

Komisia sa domnieva, že synchronizované zavedenie bolo potrebné a prínosné pre funkcie 

ATM 1 a 2 pre konkrétne letiská, ktoré boli uvedené v nariadení (EÚ) č. 716/2014. 

Tieto funkcie prispievajú k synchronizácii investícií rôznych zainteresovaných strán 

(poskytovatelia leteckých navigačných služieb – ANSP, letiská, používatelia vzdušného 

priestoru). Uvedené projekty zvýšili bezpečnosť a kapacitu na letiskách a v koncových 

riadených oblastiach s účinkom presahovania na celkovú sieť. 

Komisia takisto konštatuje, že aj keď realizačné projekty vykonávané jednotlivými 

zainteresovanými stranami koordinuje riadiaci orgán pre zavedenie – hoci so zníženým 

vplyvom v porovnaní s projektmi s viacerými zainteresovanými stranami – majú prínos 

z činností synchronizácie. 

Spoločná odpoveď Komisie na body 35 až 39: 

Komisia sa domnieva, že financovanie z EÚ na zavádzanie bolo nevyhnutné na urýchlenie 

investícií. 

Financovanie bolo udelené projektom pilotného spoločného projektu podľa pravidiel a priorít 

stanovených v programe NPE a v súlade s riadnym procesom výberu, ktorý zahŕňa tri úrovne 

hodnotenia. Návrh na udelenie grantov bol schválený aj členskými štátmi prostredníctvom 

koordinačného výboru NPE. 

Financovanie z EÚ bolo zamerané na to, aby prispelo k synchronizácii zavádzania funkcií, 

a tak motivovalo zainteresované strany, aby koordinovali svoje úsilie a investície. 
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38. 

a) Komisia zdôrazňuje, že prvý súbor funkcií ATM vyplývajúci z prvého programu 

vývojovej fázy projektu SESAR (2007 – 2013) bol zameraný predovšetkým na pozemné 

subjekty. 

Tento prístup bol podporený používateľmi vzdušného priestoru, keďže sa stali hlavnými 

koncovými príjemcami tohto úvodného kola pozemných investícií. 

Pilotný spoločný projekt nepredstavuje celý rozsah pôsobnosti zavádzania projektu SESAR, 

na ktorý sa v NPE vyčlenilo 2,5 miliardy EUR. 

b) Komisia konštatuje, plánované finančné krytie bolo určené aj na krytie „iných projektov“ 

a podporných opatrení programu. Nebol dôvod na znižovanie finančného krytia, pretože boli 

naplánované iné spoločné projekty. 

Z toho dôvodu sa Komisia takisto domnieva, že riziko mŕtvej váhy nie je vysoké. 

39. Pozri odpoveď Komisie na bod 38 písm. a). 

45. Komisia sa domnieva, že rámec pre zavedenie a súvisiace financovanie z EÚ slúžili účelu 

urýchlenia zavedenia riešení programu SESAR, stimulovania koordinácie a zabezpečenia 

zosúladenia snáh a investícií v súlade s programom zavedenia. 

Vývoj rozsiahlych infraštruktúrnych projektov si vyžaduje plánovanie vopred. Bežnou črtou 

projektov NPE je preto to, že fáza rozhodovania sa uskutočňuje pred výzvami na 

predkladanie návrhov. 

Spoločná odpoveď Komisie na body 46 a 47: 

Komisia pripomína, že všetci ANSP sú povinní odpočítať granty EÚ zo svojho nákladového 

základu. Táto zásada zmierňuje riziko dvojitého financovania. Komisia uznáva, že nie všetci 

ANSP v súčasnosti odpočítavajú granty EÚ z nákladového základu, ale budú povinní ich 

odpočítať. Usmernenia na tento účel sú vypracované v spolupráci s členskými štátmi. 

48. Komisia zdôrazňuje, že odpočet príjmov získaných od verejných orgánov je stanoveným 

cieľom systému spoplatňovania. 

Komisia sa domnieva, že odpočet finančných prostriedkov z nákladového základu nie je 

možné označiť za „prevod grantov“ na používateľov vzdušného priestoru. Nákladový základ 

pre navigačné poplatky by mal zohľadniť skutočné náklady, ktoré vznikli ANSP. Všetky 

verejné finančné prostriedky získané z infraštruktúry ATM znižujú skutočné náklady, ktoré 

znášajú ANSP, a toto zníženie by malo byť premietnuté vo výpočte poplatkov. 
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Cieľom odpočtu od nákladového základu je zabezpečiť, aby používatelia neplatili dvakrát za 

investície do zavádzania. Nejde o finančnú kompenzáciu a nesúvisí to s tým, či používatelia 

vzdušného priestoru dodržiavajú súlad s funkciami pilotného spoločného projektu, ktoré sú 

ANSP povinní zaviesť. 

50. 

a) Komisia pripomína, že pilotný spoločný projekt je pilotný projekt, ktorý sa zrodil 

v roku 2014. 

Riadiaci orgán pre zavedenie bol menovaný 5. decembra 2014 a v rovnaký deň bol 

uverejnený predbežný program zavedenia. 

b) Komisia zdôrazňuje, že financovanie z EÚ bolo udelené prostredníctvom dôkladného 

procesu výberu na základe vymedzených kritérií na udelenie ponuky. Návrhy vyhodnocovali 

externí a interní odborníci tak, ako každý iný návrh v rámci NPE. V tomto smere nebola 

veľkosť žiadateľa podmienkou účasti. 

c) Tieto projekty sú založené na nariadení o pilotnom spoločnom projekte (EÚ) č. 716/2014 – 

v ktorom sú opísané aj nevyhnutné predpoklady AF, ktoré sa považujú za potrebné na 

implementáciu funkcií, aj keď nie sú výslovne uvedené v rozsahu pôsobnosti pilotného 

spoločného projektu. Tieto predpoklady a iné umožňujúce činitele sú uvedené v programe 

zavedenia, a preto sú oprávnené na financovanie. 

51. Komisia zdôrazňuje, že cieľom financovania v rámci NPE je podporiť realizáciu 

jednotného európskeho neba a projektu SESAR všeobecne. Financovanie „iných projektov“ 

podporilo zavádzanie dôležitých technológií (napríklad vybavenie s kanálovým odstupom 

8,33 kHz a schopnosti výkonnostnej navigácie – PBN), ktoré podstatným spôsobom 

prispievajú k európskej sieti ATM. 

52. Potreba zamerať sa na konkrétne nedostatky sa stala známou až počas vývoja projektov 

a napredovania procesu monitorovania riadiacim orgánom pre zavedenie. 

Aj keď ďalšie stanovovanie priorít v rokoch 2016 – 2017 prinieslo zlepšenie účinnosti 

financovania v rámci NPE, nevyplýva z toho, že financovanie udelené v rokoch 2014 a 2015 

nebolo účinné, pretože cieľom všetkých predložených projektov bola realizácia pilotného 

spoločného projektu. 

55. „Zoskupovanie žiadostí“ je nepovinný administratívny nástroj umožňujúci udeľovanie 

veľkých grantov, do ktorých je zapojených viacero zainteresovaných strán, v rámci NPE. Nie 

je to požiadavka na synchronizáciu spoločných projektov vymedzených v nariadení 

(EÚ) č. 409/2013. 

a) V nariadení (EÚ) č. 409/2013 je vymedzený rámec pre synchronizáciu zavádzania 

spoločných projektov. Stanovuje sa v ňom zodpovednosť riadiaceho orgánu pre zavedenie za 

vývoj a realizáciu programu zavedenia. Program zavedenia zahŕňa podrobný plán práce, 

v ktorom sú organizované všetky činnosti potrebné na pretavenie spoločných projektov na 

„realizačné projekty“, pričom sa, okrem iného, identifikujú subjekty zainteresované na 

prevádzke, ktoré sú zodpovedné za ich vykonanie. Zoskupovanie realizačných projektov 

SESAR predstavuje ďalší spôsob, realizovaný riadiacim orgánom pre zavedenie, ako 
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koordinovať tieto projekty v rámci grantov NPE. Jedným prístupom k zoskupovaniu bolo 

napríklad zoskupovanie projektov s rovnakým trvaním. Tým sa predchádza tomu, že by 

kratšie projekty museli čakať na dokončenie dlhších projektov pred tým, ako požiadajú 

o svoju záverečnú platbu. 

b) Komisia nepovažuje skutočnosť, že projekty realizovali jediné zainteresované strany, za 

škodlivú pre koordináciu opatrenia. Koordinácia/synchronizácia požadovaná podľa 

nariadenia č. 409 sa dosahuje najmä prostredníctvom programu zavedenia, opatreniami 

rámcových dohôd o partnerstve a mechanizmami monitorovania a plánovania zavedenými 

a vykonávanými riadiacim orgánom pre zavedenie. 

Komisia upozorňuje, že synchronizácia investícií a zavádzania sa nedosahuje zoskupovaním. 

Zoskupovanie a združovanie projektov do akčných zoskupení sa považuje za najúčinnejší 

a administratívne štíhly proces. 

c) Projekty sú organizované v zoskupeniach na základe rámcovej dohody o partnerstve 

a všetky projekty koordinuje riadiaci orgán pre zavedenie, aby sa zabezpečila 

synchronizovaná realizácia. 

Aj keď tieto projekty v zásade môžu mať výhody zo synchronizovanej realizácie v rámci 

NPE, nie všetky podobné iniciatívy treba vykonávať ako súčasť projektu s viacerými 

zainteresovanými stranami: Komisia sa domnieva, že v závislosti od osobitných 

technologických prvkov, ktoré sa majú zaviesť, je najvhodnejšie napredovať s jednotlivými 

iniciatívami, pokiaľ sú koordinované riadiacim orgánom pre zavedenie. 

56. Komisia sa domnieva, že miera podrobností, ktorá je k dispozícii v žiadostiach, je 

dostatočná na to, aby mohli odborníci vyhodnotiť návrhy, aj keď v stručnom formáte. 

a) Komisia konštatuje, že 5 jednotlivých projektov zo vzorky 8 sa týkalo jednej skupiny, 

konkrétne 3.2.1 „Modernizácia systémov ATM na podporu priamych smerovaní trasy 

a vzdušného priestoru s voľnými traťami“. 

Táto skupina konkrétne podporuje modernizácie systému ATM v súlade s programom 

zavedenia. 

Okrem toho, dva z realizačných projektov zaradených do vzorky sa netýkajú obnovy ich 

systému ATM. 

57. Pozri odpoveď Komisie na bod 55. 

60. Komisia zdôrazňuje, že riadiaci orgán pre zavedenie len preveruje žiadosti a môže len 

odporučiť potenciálnym žiadateľom, aby preskúmali svoje žiadosti alebo aby ich predložili 

v rámci „iných projektov“. 

a) Riadiaci orgán pre zavedenie pôsobí ako koordinátor realizačných projektov, ako je 

uvedené v rámcovej dohode o partnerstve. 

b) Bez ohľadu na možnosť zlepšenia dokumentácie komunikácie medzi Alianciou pre 

zavádzanie projektu SESAR (SDA) a žiadateľmi SDA zaviedla komplexný proces 

konzultácií pred predložením žiadostí, počas ich predkladania a po ňom. 
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Výsledkom procesu je predloženie podpísaných a schválených žiadostí. 

d) Komisia konštatuje, že o prerozdeľovaní nerozhodovala SDA jednostranne. Dohliadala 

nad ním agentúra INEA s cieľom zabezpečiť súlad s pravidlami NPE. 

Rámček 6. Keďže Komisia ani agentúra INEA nedostali žiadne sťažnosti týkajúce sa 

vylúčenia projektov alebo častí projektov od uchádzačov ani príslušných členských štátov, 

domnieva sa, že proti konečnému predloženiu žiadostí sa nenamietalo. V každom prípade 

riadiaci orgán pre zavedenie mohol potenciálnym uchádzačom len poskytovať odporúčania 

vo veci predloženia ich projektov. Uchádzači však aj tak môžu predložiť svoje žiadosti aj 

v kategórii „iné projekty“. 

Komisia však súhlasí s tým, že riadiaci orgán pre zavedenie by mal viesť systematické 

záznamy o dôvodoch vyradenia a o komunikácii s potenciálnymi uchádzačmi. 

68. 

c) Riadiaci orgán pre zavedenie vyvíja nástroj na monitorovanie príspevkov k výkonnosti. 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA 

Spoločná odpoveď Komisie na body 71 a 72: 

Vykonávacie nariadenia sú priamo uplatniteľné v členských štátoch a Komisia na ne môže 

nadviazať postupom v prípade nesplnenia povinnosti. Komisia sa preto domnieva, že 

nariadenie (EÚ) č. 409/2013 predstavuje silný mechanizmus presadzovania. 

Komisia zdôrazňuje, že pilotný spoločný projekt bol pilotnou realizáciou na začatie 

koncepcie spoločného projektu a odskúšanie jej realizácie. Pilotný spoločný projekt 

predstavuje prvý pokus o využitie riešení projektu SESAR koordinovaným spôsobom 

prostredníctvom rámcového partnerstva vrátane širokej škály zainteresovaných strán 

z priemyslu. 

Na tento účel nariadenie o pilotnom spoločnom projekte obsahuje doložku o preskúmaní, 

ktorej cieľom je upraviť pilotný spoločný projekt na základe aktuálneho stavu realizácie 

funkcií ATM v pilotnom spoločnom projekte. 

Komisia sa okrem toho domnieva, že financovanie z EÚ na podporu zavádzania projektu 

SESAR prinieslo pridanú hodnotu vo vytváraní významného pákového efektu, v spájaní 

subjektov s cieľom synchronizovať investície a úsilie a v záujme zabezpečenia kontinuity 

s fázou vývoja. 

Odporúčanie 1 – Zlepšiť zameranie spoločných projektov 

Komisia prijíma odporúčanie týkajúce sa toho, že by sa malo zlepšiť zameranie spoločných 

projektov. Vďaka prebiehajúcemu preskúmaniu pilotného spoločného projektu bude možné 

pilotný spoločný projekt lepšie nastaviť na požiadavky nariadenia č. 409. 
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Tento akčný plán však nebude hotový skôr ako v roku 2021, keďže si vyžaduje úpravu 

existujúcich právnych predpisov. 

Odporúčanie 2 – Posilniť účinnosť spoločných projektov 

Komisia prijíma toto odporúčanie. 

Zámerom Komisie je navrhnúť povinnú moduláciu poplatkov ako stimulačný mechanizmus 

v rámci vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/317. 

73. Komisia sa domnieva, že rámec pre zavedenie a súvisiace financovanie z EÚ slúžili účelu 

urýchlenia zavedenia riešení programu SESAR, stimulovania koordinácie a zabezpečenia 

zosúladenia snáh a investícií v súlade s programom zavedenia. 

Financovanie bolo udelené projektom pilotného spoločného projektu podľa pravidiel a priorít 

stanovených v programe NPE a v súlade s dôkladným procesom výberu. 

Zacielenie na pozemné subjekty v pilotnom spoločnom projekte bolo priamym dôsledkom 

naliehavej potreby modernizácie pozemnej infraštruktúry. Tento prístup bol podporený 

používateľmi vzdušného priestoru. 

Odpočet príjmov získaných od verejných orgánov je stanoveným cieľom systému 

spoplatňovania a jeho cieľom je zabezpečiť, aby používatelia neplatili dvakrát za investície 

do zavádzania. 

Odporúčanie 3 –Preskúmanie finančnej podpory EÚ na modernizáciu ATM 

a) Komisia prijíma toto odporúčanie. 

Zavedie druhú zarážku v prípade možnej poslednej výzvy na predkladanie návrhov v rámci 

NPE vo finančnom rámci na roky 2014 – 2020. 

b) Komisia prijíma toto odporúčanie. 

Komisia už navrhla pokračovanie financovania pre zavedenie projektu SESAR v rámci 

NPE2. O pokračovaní a budúcich pridelených rozpočtových prostriedkoch však v konečnom 

dôsledku nerozhoduje Komisia ale rozpočtový orgán. Podrobné odôvodnenia budú zahrnuté 

vo viacročných pracovných programoch podľa vhodnosti. 

74. 

a) Komisia pripomína, že pilotný spoločný projekt je pilotný projekt, ktorý sa zrodil 

v roku 2014. Funkcie ATM v pilotnom spoločnom projekte boli stanovenými prioritami už 

vo výzve v roku 2014. 

Potreba zamerať sa na konkrétne nedostatky sa stala známou až počas vývoja projektov 

a napredovania procesu monitorovania riadiacim orgánom pre zavedenie. 
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Aj keď ďalšie stanovovanie priorít v rokoch 2016 – 2017 prinieslo zlepšenie účinnosti 

financovania v rámci NPE, nevyplýva z toho, že financovanie udelené v rokoch 2014 a 2015 

nebolo účinné, pretože cieľom všetkých predložených projektov bola realizácia pilotného 

spoločného projektu. 

b) „Zoskupovanie žiadostí“ je nepovinný administratívny nástroj umožňujúci udeľovanie 

veľkých grantov, do ktorých je zapojených viacero zainteresovaných strán, v rámci NPE. Nie 

je to požiadavka na synchronizáciu spoločných projektov. 

c) Riadiaci orgán pre zavedenie len preveruje žiadosti a radí potenciálnym uchádzačom. Aj 

keď dokumentovanie komunikácie medzi riadiacim orgánom pre zavedenie a žiadateľmi by 

sa mohlo zlepšiť, je zavedený komplexný proces konzultácií pred predložením žiadostí, 

počas ich predkladania a po ňom. 

Odporúčanie 4 – Preskúmanie a formalizácia prípravy a predkladania žiadostí 

o financovanie 

a) Komisia prijíma toto odporúčanie. 

b) Komisia prijíma toto odporúčanie. 

75. Komisia pripomína, že nariadenie o pilotnom spoločnom projekte obsahuje doložku 

o preskúmaní, ktorej cieľom je upraviť pilotný spoločný projekt na základe aktuálneho stavu 

realizácie funkcií ATM v pilotnom spoločnom projekte. Komisia začala vykonávať toto 

preskúmanie v roku 2018. 

Odporúčanie 5 – Zabezpečiť náležité monitorovanie prínosov pre výkonnosť 

dosiahnutých prostredníctvom modernizácie ATM 

Komisia prijíma toto odporúčanie. Aj keď Komisia môže zabezpečiť vykonávanie náležitého 

monitorovania, nemôže zabezpečiť, že modernizácia prinesie zamýšľaný prínos, pretože tento 

prvok patrí do pôsobnosti hospodárskych subjektov. 

Riadiaci orgán pre zavedenie začal monitorovať prínosy dokončených projektov pre 

výkonnosť. Realizácia a meranie prínosov si bude vyžadovať viac času a akékoľvek 

prepojenie na systémy výkonnosti pre prínosy na úrovni siete by boli relevantné len pre 

ďalšie referenčné obdobie. 

 

 


