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ODGOVORI KOMISIJE NA POSEBNO POROČILO EVROPSKEGA 

RAČUNSKEGA SODIŠČA 

„UREDBA EU ZA POSODOBITEV UPRAVLJANJA ZRAČNEGA PROMETA IMA 

DODANO VREDNOST, TODA FINANCIRANJE JE BILO VEČINOMA 

NEPOTREBNO“ 

 

POVZETEK 

VII.  

(a) Komisija meni, da so bile prednostne naloge za začetne razpise za zbiranje predlogov v 

okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) ustrezno opredeljene glede na takratno 

stopnjo poznavanja morebitnih izvedbenih projektov, ki so bili potrebni za izvedbo pilotnega 

skupnega projekta. V tej fazi je bilo še prezgodaj, da bi v celoti razumeli morebitne vrzeli pri 

uvajanju, na katere bi moralo biti osredotočeno financiranje. 

(c) Postopke ocenjevanja in dodeljevanja sredstev v okviru IPE v celoti izvajata Komisija in 

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA) brez posredovanja vložnikov ali 

upravitelja uvedbe za projekt SESAR.  

VIII. Komisija razume to tveganje, ki ni specifično za uvedbo projekta SESAR, in spremlja 

napredek projektov z agencijo INEA. Komisija in INEA bosta ukrepali s pomočjo procesov 

spremljanja in pregledovanja, ki so bili vzpostavljeni v okviru IPE in pilotnega skupnega 

projekta.  

Upravitelj uvedbe za projekt SESAR je začel spremljati uspešnost projektov, ki so se 

zaključili. 

IX.  

(1) Komisija to priporočilo sprejema, kot je navedeno v njenem odgovoru v ustreznem 

oddelku poročila. 

(2) Komisija to priporočilo sprejema, kot je navedeno v njenem odgovoru v ustreznem 

oddelku poročila. 

(3) Komisija to priporočilo sprejema, kot je navedeno v njenem odgovoru v ustreznem 

oddelku poročila. 

(4) Komisija to priporočilo sprejema, kot je navedeno v njenem odgovoru v ustreznem 

oddelku poročila. 

(5) Komisija to priporočilo sprejema, kot je navedeno v njenem odgovoru v ustreznem 

oddelku poročila. 
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OPAŽANJA 

22. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 409/2013 navaja, da bi morali pogodbeni dogovori, 

ki zajemajo izvedbene projekte, izbrane za prejemanje sredstev Unije, določati kazni za 

neizvedbo programa uvedbe in projektov. Ti dogovori so vključeni v okvirni sporazum o 

dodelitvi nepovratnih sredstev, ki vključuje vse izvajalske partnerje. 

Izvedbene uredbe se neposredno uporabljajo v državah članicah, Komisija pa lahko spremlja 

njihovo izvajanje s postopki za ugotavljanje kršitev. Komisija zato meni, da Uredba (EU) št. 

409/2013 predstavlja trden mehanizem izvrševanja.  

Kot je navedeno zgoraj, lahko Komisija uporabi sankcije/kazni na podlagi sporazumov o 

dodelitvi nepovratnih sredstev, ki veljajo za sredstva EU, dodeljena izvedbenim projektom. 

Skupni odgovor Komisije na odstavke 26 do 28: 

Komisija poudarja dejstvo, da je bil pilotni skupni projekt poskusni projekt za zagon 

koncepta skupnega projekta in preizkus njegovega izvajanja. Pilotni poskusni projekt 

predstavlja prvi poskus uvedbe rešitev SESAR na usklajen način prek okvirnega partnerstva, 

ki vključuje širok spekter deležnikov iz industrije. 

V ta namen uredba o pilotnem skupnem projektu vsebuje klavzulo o pregledu, katere cilj je 

prilagoditev pilotnega skupnega projekta glede na dejansko izvajanje funkcij upravljanja 

zračnega prometa v pilotnem skupnem projektu. Klavzula o pregledu po potrebi omogoča 

ponovno oceno njihove skladnosti z bistvenimi merili, uporabe obstoječih spodbud, stroškov 

in koristi izvajanja pilotnega skupnega projekta, geografskega obsega, ciljnih deležnikov in 

ciljnih datumov izvedbe. 

Okvir 3: Komisija poudarja, da so bili iz razpisa za zbiranje predlogov IPE za leto 2017 

(glede na izkušnje iz prvih izvedbenih projektov) izključeni projekti, ki niso bili dovolj 

izdelani, tako da so bili v razpisu opredeljeni sklopi oziroma družine, ki niso upravičene 

(zlasti družina 5.6.2 v programu uvedbe, ki se nanaša na interoperabilnost). 

29. Komisija priznava, da faza industrializacije pomeni vrzel med razvojno in uvajalno fazo. 

Komisija je v ta namen podprla ustanovitev evropske skupine za usklajevanje standardov za 

upravljanje zračnega prometa (EASCG) in v njej sodeluje, da bi zagotovila boljše 

usklajevanje in spremljanje dejavnosti, ki vplivajo na standardizacijo upravljanja zračnega 

prometa. EASCG zlasti posodablja „Okvirni časovni načrt v zvezi s standardizacijo in 

ureditvijo“ pilotnega skupnega projekta. Poleg tega okvir za uvedbo zahteva usklajevanje 

upravitelja uvedbe za projekt SESAR s proizvodno industrijo in obravnavanje vprašanj 

industrializacije. Upravitelj uvedbe za projekt SESAR sodeluje tudi z Agencijo Evropske 

unije za varnost v letalstvu (EASA), Evropsko organizacijo za opremo civilnega letalstva 

(Eurocae) in Evropskim južnim observatorijem (ESO). 

Komisija namerava oceniti možne načine za nadaljnjo olajšanje procesa industrializacije in 

standardizacije, da se zagotovi nemoten prehod iz faze razvoja projekta SESAR na njegovo 

uvajanje. 

30. Komisija poudarja, da je financiranje v okviru IPE podprlo uvedbo izdelanih elementov 

ali pogojev navedenih tehnologij. V programu IPE je navedeno, da lahko ukrepi v okviru 
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prednostne naloge enotnega evropskega neba in projekta SESAR vključujejo predpogoje, 

pripravljalne dejavnosti (na primer podporo za industrializacijo funkcij upravljanja zračnega 

prometa, opredeljeno v skupnih projektih) in dodatne dejavnosti potrjevanja, ki jih ne krije 

skupno podjetje SESAR ali ki še ne prejemajo finančne podpore Unije.  

Posledica tega je, da so projekti, ki jih je financirala EU, izdelani v skladu z merili.  

31. Komisija je ocenila potrebo po časovno usklajeni uvedbi na podlagi meril iz člena 4(5). 

Potreba je pojasnjena za vsako funkcijo upravljanja zračnega prometa v Prilogi k Izvedbeni 

uredbi Komisije (EU) št. 716/2014. 

Potreba po časovni uskladitvi je nadalje opisana in utemeljena za posebne projekte v 

programu uvedbe.  

V nekaterih primerih in ne glede na njihov prispevek k uspešnosti upravljanja zračnega 

prometa lahko izkušnje, pridobljene z uporabo nekaterih funkcij ali podfunkcij pilotnega 

skupnega projekta, postavijo pod vprašaj dejansko potrebo po njihovi časovno usklajeni 

uvedbi. Ta ocena, ki temelji na spremljanju poteka uvedbe s strani upravitelja uvedbe za 

projekt SESAR, je del pregleda pilotnega skupnega projekta in ne postavlja pod vprašaj 

splošne razlage določbe. 

Skupni odgovor Komisije na odstavka 32 in 33: 

Komisija meni, da je bila časovno usklajena uvedba potrebna in koristna za funkciji 

upravljanja zračnega prometa 1 in 2 za posebna letališča, ki so bila opredeljena v Uredbi 

(EU) št. 716/2014. 

Te funkcije prispevajo k časovni uskladitvi naložb različnih deležnikov (izvajalcev 

navigacijskih služb zračnega prometa, letališč, uporabnikov zračnega prostora). Ti projekti so 

povečali varnost in zmogljivost na letališčih in terminalskih manevrskih območjih s 

posrednim učinkom na celotno omrežje.  

Komisija poleg tega ugotavlja, da tudi izvedbene projekte, ki jih izvajajo posamezni 

deležniki, usklajuje upravitelj uvedbe za projekt SESAR in da tudi tem projektom koristijo 

dejavnosti časovnega usklajevanja, čeprav je učinek manjši kot pri projektih z več deležniki. 

Skupni odgovor Komisije na odstavke 35 do 39: 

Komisija meni, da je bilo financiranje EU za uvedbo potrebno za pospešitev naložb. 

Financiranje je bilo dodeljeno projektom pilotnega skupnega projekta v skladu s pravili in 

prednostnimi nalogami, določenimi v programu IPE, in v skladu z rednim izbirnim 

postopkom, ki obsega tri ravni ocenjevanja. Predlog za dodelitev nepovratnih sredstev so 

odobrile tudi države članice prek usklajevalnega odbor za IPE. 

Cilj financiranja EU je bil prispevati k časovni uskladitvi uvedbe funkcij in s tem spodbujati 

deležnike k usklajevanju njihovih prizadevanj in naložb. 
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38. 

(a) Komisija poudarja, da je prvi sklop funkcij upravljanja zračnega prometa, ki izhaja iz 

prvega programa razvojne faze projekta SESAR (2007–2013), namenjen predvsem 

deležnikom na tleh. 

Ta pristop so podprli uporabniki zračnega prostora, saj so bili glavni končni upravičenci iz 

tega začetnega kroga naložb na tleh. 

Pilotni skupni projekt ne predstavlja celotnega obsega uvedbe projekta SESAR, za katerega 

je IPE namenil 2,5 milijarde EUR.  

(b) Komisija ugotavlja, da naj bi predvidena sredstva zajemala tudi „druge projekte“ in 

ukrepe za podporo programu. Za zmanjšanje sredstev ni bilo nobenega razloga, tudi zato, ker 

so bili predvideni drugi skupni projekti. 

Zato Komisija meni tudi, da tveganje mrtvih izgub ni visoko. 

39. Glej odgovor Komisije na odstavek 38(a). 

45. Komisija meni, da sta okvir za uvedbo in z njim povezano financiranje EU prispevala k 

hitrejšemu uvajanju rešitev projekta SESAR, spodbujanju usklajevanja in zagotavljanju 

usklajenosti prizadevanj in naložb v skladu s programom uvedbe. 

Razvoj obsežnih infrastrukturnih projektov zahteva vnaprejšnje načrtovanje. Zato je skupna 

značilnost projektov IPE, da faza odločanja poteka že pred razpisi za zbiranje predlogov.  

Skupni odgovor Komisije na odstavka 46 in 47: 

Komisija opozarja, da morajo izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa od svoje 

stroškovne osnove odšteti nepovratna sredstva EU. To načelo zmanjšuje tveganje dvojnega 

financiranja. Čeprav Komisija priznava, da vsi izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa 

zdaj ne odbijejo nepovratnih sredstev EU od stroškovne osnove, bo to kljub temu njihova 

obveznost. V ta namen poteka priprava smernic v sodelovanju z državami članicami.  

48. Komisija poudarja, da je odbitek prihodkov, pridobljenih od javnih organov, določen kot 

cilj ureditve pristojbin.  

Komisija meni, da se odbitek sredstev od stroškovne osnove ne more šteti za „prenos 

nepovratnih sredstev“ na uporabnike zračnega prostora. Pri stroškovni osnovi za pristojbine 

za navigacijske storitve bi bilo treba upoštevati dejanske stroške izvajalcev navigacijskih 

služb zračnega prometa. Vsako javno financiranje, prejeto za infrastrukturo upravljanja 

zračnega prometa, zmanjšuje dejanske stroške, ki jih nosijo izvajalci navigacijskih služb 

zračnega prometa, in to zmanjšanje bi se moralo odražati v izračunu pristojbin.  

Cilj odbitka od stroškovne osnove je zagotoviti, da uporabniki za naložbe v uvedbo ne 

plačujejo dvakrat. To ni finančno nadomestilo in ni povezano s skladnostjo ali neskladnostjo 
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uporabnikov zračnega prostora s funkcijami pilotnega skupnega projekta, ki jih morajo uvesti 

izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa. 

50.  

(a) Komisija opozarja, da gre pri pilotnem skupnem projektu za pilotni projekt, ki se je začel 

leta 2014. 

Upravitelj uvedbe je bil imenovan 5. decembra 2014, istega dne pa je bil objavljen tudi 

predhodni program uvedbe. 

(b) Komisija poudarja, da so bila sredstva EU dodeljena s temeljitim izbirnim postopkom, ki 

je temeljil na opredeljenih merilih za dodelitev sredstev.  Predloge so ocenili zunanji in 

notranji strokovnjaki, enako kot pri vseh drugih predlogih IPE. V zvezi s tem velikost 

vložnika ni bila izbirno merilo. 

(c) Ti projekti izhajajo iz pilotnega skupnega projekta – Uredba (EU) št. 716/2014 –, ki 

opisuje tudi bistvene predpogoje funkcij upravljanja zračnega prometa, ki so potrebni za 

izvajanje funkcij, čeprav niso izrecno navedeni v okviru področja uporabe pilotnega 

skupnega projekta. Ti predpogoji in drugi podporni projekti so opredeljeni v programu 

uvedbe in so torej upravičeni do financiranja.  

51. Komisija poudarja, da je namen financiranja IPE podpirati izvajanje enotnega evropskega 

neba in projekta SESAR na splošno. Financiranje „drugih projektov“ je podprlo uvedbo 

pomembnih tehnologij (kot sta opremljenost z 8,33 kHz in navigacija na podlagi 

zmogljivosti), ki bistveno prispevajo k usklajevanju evropskega omrežja upravljanja zračnega 

prometa. 

52. Potreba po osredotočanju na specifične vrzeli se je pokazala šele z razvojem projektov in 

napredovanjem spremljanja, ki ga izvaja upravitelj uvedbe za projekt SESAR. 

Čeprav je nadaljnje določanje prednostnih nalog v obdobju 2016–2017 prispevalo k 

izboljšanju učinkovitosti financiranja IPE, to ne pomeni, da sredstva, dodeljena v letih 2014 

in 2015, niso bila učinkovita, saj so imeli vsi predloženi projekti za cilj izvedbo pilotnega 

skupnega projekta.  

55. „Združevanje vlog“ je izbirno upravno orodje za spodbujanje velikih zneskov nepovratnih 

sredstev, dodeljenih več deležnikom v okviru IPE. Ne gre za zahtevo za časovno usklajevanje 

skupnih projektov, opredeljeno v Uredbi (EU) št. 409/2013.  

(a) Uredba (EU) št. 409/2013 določa okvir za časovno usklajevanje uvedbe skupnih 

projektov. Odgovornost za razvoj in izvajanje programa uvedbe dodeli upravitelju uvedbe za 

projekt SESAR. Program uvedbe vključuje celovit delovni načrt, v katerem so organizirane 

vse dejavnosti, potrebne za izvajanje skupnih projektov v „izvedbene projekte“, in med 

drugim opredeljeni operativni deležniki, odgovorni za njihovo izvajanje. Združevanje 

izvedbenih projektov programa SESAR je dodatno sredstvo za usklajevanje teh projektov v 

okviru nepovratnih sredstev IPE, ki ga izvaja upravitelj uvedbe za projekt SESAR. Na 

primer, eden od pristopov za združevanje je bilo oblikovanje skupin projektov s podobnim 

trajanjem. Tako krajšim projektom ni treba čakati, da se daljši projekti končajo, preden lahko 

zahtevajo končno plačilo. 
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(b) Komisija meni, da dejstvo, da so projekte izvajali posamezni deležniki, ne škoduje 

usklajevanju ukrepa. Koordinacija / časovna usklajenost v skladu z Uredbo (EU) št. 409/2013 

se dosega predvsem s programom uvedbe, dogovori o okvirnem sporazumu o partnerstvu in 

mehanizmi za spremljanje in načrtovanje, ki jih vzpostavi in izvaja upravitelj uvedbe za 

projekt SESAR. 

Komisija poudarja, da se časovna usklajenost naložb in uvedbe ne dosega z združevanjem. 

Oblikovanje skupin projektov in povezovanje projektov v akcijske sklope velja za 

najučinkovitejši in najbolj racionalen proces. 

(c) Projekti so v skladu z okvirnim sporazumom o partnerstvu združeni v sklope in vse 

projekte usklajuje upravitelj uvedbe za projekt SESAR, da se zagotovi časovno usklajeno 

izvajanje.  

Čeprav tem projektom načeloma lahko koristi usklajeno izvajanje v okviru IPE, izvajanje 

vseh podobnih pobud v okviru projekta z več deležniki ni potrebno: Komisija glede na 

specifične tehnološke elemente, ki naj bi se uvedli, meni, da je najbolj primerno nadaljevati s 

posameznimi pobudami, če jih usklajuje upravitelj uvedbe za projekt SESAR. 

56. Komisija meni, da je raven podrobnosti v vlogah zadostna, da lahko strokovnjaki 

predloge ocenijo, pa čeprav na zgoščen način. 

(a) Komisija ugotavlja, da pet izvedbenih projektov od vzorca osmih obravnava eno družino, 

in sicer 3.2.1 „Nadgradnja sistemov upravljanja zračnega prometa za podporo direktnih poti 

letenja in zračnega prostora prostih rut“.  

Ta družina podpira prav izboljšave sistema upravljanja zračnega prometa v skladu s 

programom uvedbe. 

Poleg tega dva od vzorčenih izvedbenih projektov ne obravnavata obnove svojega sistema 

upravljanja zračnega prometa. 

57. Glej odgovor Komisije na odstavek 55. 

60. Komisija poudarja, da upravitelj uvedbe za projekt SESAR le pregleduje vloge in lahko 

morebitnim kandidatom le svetuje, da svoje vloge spremenijo ali jih predstavijo v okviru 

„drugih projektov“. 

(a) Upravitelj uvedbe za projekt SESAR deluje kot koordinator za izvedbene projekte, kot je 

navedeno v okvirnem sporazumu o partnerstvu. 

(b) Ne glede na možnost, da se izboljša beleženje izmenjav med zavezništvom za uvedbo 

projekta SESAR in vložniki, je zavezništvo za uvedbo projekta SESAR uvedlo celovit 

postopek posvetovanja pred in med predložitvijo vlog ter po njej.  

Postopek ima za posledico predložitev podpisanih in odobrenih vlog. 

(d) Komisija ugotavlja, da se o prerazporeditvi ni enostransko odločalo zavezništvo za 

uvedbo projekta SESAR. Nadzorovala jo je INEA, da bi zagotovila skladnost s pravili IPE.  
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Okvir 6. Ker niti Komisija niti INEA ni prejela pritožb zaradi izključitve projektov ali delov 

projektov od kandidatov ali zadevnih držav članic, Komisija meni, da nihče ni izpodbijal 

končne predložitve vlog. V vsakem primeru bi upravitelj uvedbe za projekt SESAR 

potencialnim kandidatom lahko svetoval le glede predložitve njihovih projektov. Kljub temu 

lahko kandidati predložijo svoje vloge tudi v kategoriji „drugi projekti“. 

Vendar se Komisija strinja, da bi moral upravitelj uvedbe za projekt SESAR sistematično 

voditi evidenco razlogov za izključitev in izmenjave s potencialnimi kandidati. 

68.  

(c) Upravitelj uvedbe za projekt SESAR razvija orodje za merjenje prispevkov k uspešnosti. 

SKLEPI IN PRIPOROČILA 

Skupni odgovor Komisije na odstavka 71 in 72: 

Izvedbene uredbe se neposredno uporabljajo v državah članicah, Komisija pa lahko spremlja 

njihovo izvajanje s postopki za ugotavljanje kršitev. Komisija zato meni, da Uredba (EU) št. 

409/2013 predstavlja trden mehanizem izvrševanja.  

Komisija poudarja, da je bil pilotni skupni projekt poskusni projekt za zagon koncepta 

skupnega projekta in preizkus njegovega izvajanja. Pilotni poskusni projekt predstavlja prvi 

poskus uvedbe rešitev SESAR na usklajen način prek okvirnega partnerstva, ki vključuje 

širok spekter deležnikov iz industrije. 

V ta namen uredba o pilotnem skupnem projektu vsebuje klavzulo o pregledu, katere cilj je 

prilagoditev pilotnega skupnega projekta glede na dejansko izvajanje funkcij upravljanja 

zračnega prometa v pilotnem skupnem projektu.  

Poleg tega Komisija meni, da so finančna sredstva EU za podporo uvedbi projekta SESAR 

pokazala dodano vrednost pri ustvarjanju pomembnega finančnega vzvoda, združevanje 

akterjev za časovno uskladitev naložb in prizadevanj ter zagotavljanje kontinuitete z razvojno 

fazo. 

Priporočilo 1 – Izboljšanje osredotočenosti skupnih projektov  

Komisija sprejema priporočilo, da bi bilo treba izboljšati osredotočenost skupnih projektov. 

Pregled pilotnega skupnega projekta, ki je v teku, bo omogočil boljšo prilagoditev projekta 

zahtevam Uredbe (EU) št. 409/2013 . 

Vendar takega ukrepa ni mogoče dokončati pred koncem leta 2021, saj zahteva spremembo 

obstoječe zakonodaje.  

Priporočilo 2 – Krepitev uspešnosti skupnih projektov  

Komisija sprejema priporočilo. 
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Komisija namerava predlagati obvezno modulacijo pristojbin kot spodbujevalni mehanizem v 

okviru Izvedbene uredbe (EU) 2019/317. 

73. Komisija meni, da sta okvir za uvedbo in z njim povezano financiranje EU prispevala k 

hitrejšemu uvajanju rešitev projekta SESAR, spodbujanju usklajevanja in zagotavljanju 

usklajenosti prizadevanj in naložb v skladu s programom uvedbe. 

Financiranje je bilo dodeljeno projektom pilotnega skupnega projekta v skladu s pravili in 

prednostnimi nalogami, določenimi v programu IPE, in v skladu s temeljitim izbirnim 

postopkom. 

Ciljno usmerjanje deležnikov na tleh v pilotnem skupnem projektu je bilo neposredna 

posledica nujne potrebe po posodobitvi zemeljske infrastrukture. Ta pristop so podprli 

uporabniki zračnega prostora. 

Odbitek prihodkov, pridobljenih od javnih organov, je določen kot cilj ureditve pristojbin, 

njegov namen pa je zagotoviti, da uporabniki za naložbe v uvedbo ne plačujejo dvakrat. 

Priporočilo 3 – Pregled finančne podpore EU za posodobitev upravljanja zračnega 

prometa  

(a) Komisija sprejema priporočilo.  

V primeru morebitnega zadnjega razpisa IPE za zbiranje predlogov v finančnem okviru za 

obdobje 2014–2020 bo izvedla drugo alineo.  

(b) Komisija sprejema priporočilo.  

Predlagala je že nadaljevanje financiranja uvajanja projekta SESAR v okviru IPE 2. Vendar o 

nadaljevanju in prihodnjem dodeljevanju proračunskih sredstev ne odloča dokončno 

Komisija, temveč proračunski organ. Podrobne utemeljitve bodo po potrebi vključene v 

večletne delovne programe. 

74. 

(a) Komisija opozarja, da gre pri pilotnem skupnem projektu za pilotni projekt, ki se je začel 

leta 2014. Funkcije upravljanja zračnega prometa v pilotnem skupnem projektu so bile 

opredeljene kot prednostne že v razpisu za leto 2014.  

Potreba po osredotočanju na specifične vrzeli se je pokazala šele z razvojem projektov in 

napredovanjem spremljanja, ki ga izvaja upravitelj uvedbe za projekt SESAR. 

Čeprav je nadaljnje določanje prednostnih nalog v obdobju 2016–2017 prispevalo k 

izboljšanju učinkovitosti financiranja IPE, to ne pomeni, da sredstva, dodeljena v letih 2014 

in 2015, niso bila učinkovita, saj so imeli vsi predloženi projekti za cilj izvedbo pilotnega 

skupnega projekta.  
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(b) „Združevanje vlog“ je izbirno upravno orodje za spodbujanje velikih zneskov nepovratnih 

sredstev, dodeljenih več deležnikom v okviru IPE. Ne gre za zahtevo za časovno usklajevanje 

skupnih projektov. 

(c) Upravitelj uvedbe le pregleduje vloge in svetuje morebitnim vložnikom. Medtem ko bi 

bilo beleženje izmenjav med upraviteljem uvedbe za projekt SESAR in vložniki mogoče 

izboljšati, je vzpostavljen celovit postopek posvetovanja, in sicer pred in med oddajo vlog, ter 

po njej.  

Priporočilo 4 – Pregled in formalizacija priprave in oddaje vlog za financiranje 

(a) Komisija sprejema priporočilo. 

(b) Komisija sprejema priporočilo. 

75. Komisija opozarja, da uredba o pilotnem skupnem projektu vsebuje klavzulo o pregledu, 

katere cilj je prilagoditev pilotnega skupnega projekta glede na dejansko izvajanje funkcij 

upravljanja zračnega prometa v pilotnem skupnem projektu. Komisija je ta pregled začela 

leta 2018. 

Priporočilo 5 – Zagotovitev ustreznega spremljanja izboljšanja uspešnosti, ki ga prinaša 

posodobitev upravljanja zračnega prometa  

Komisija sprejema priporočilo. Čeprav lahko zagotovi, da se opravi ustrezno spremljanje, ne 

more zagotoviti, da bo posodobitev prinesla predvidene koristi, saj to spada v pristojnost 

gospodarskih subjektov.  

Upravitelj uvedbe za projekt SESAR je že začel spremljati izboljšanje uspešnosti iz naslova 

dokončanih projektov. Za izvedbo in merjenje koristi bo potrebnega več časa in vsaka 

povezava z načrtom izvedbe za koristi na ravni omrežja bi bila relevantna samo za naslednje 

referenčno obdobje.  

 

 


