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Povzetek
I Za varen in učinkovit pretok rekordne količine zračnega prometa v Evropi je

potreben zanesljiv sistem upravljanja zračnega prometa. Upravljanje zračnega prometa
so običajno razvijali in zagotavljali izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa na
nacionalni ravni. Tveganja, povezana s soobstojem različnih izvajalcev navigacijskih
služb zračnega prometa in potrebo po zagotavljanju interoperabilnosti med njimi in
letališči, uporabniki zračnega prostora in upravljavcem omrežja (Eurocontrol), so EU
spodbudila, da je projekt tehnološkega usklajevanja in posodobitve SESAR vključila v
širšo politiko enotnega evropskega neba. EU je med letoma 2005 in 2020 za SESAR
skupaj namenila 3,8 milijarde EUR.

II EU je podprla že fazi opredelitve in razvoja projekta SESAR, nato pa je leta 2014

svojo intervencijo razširila še na dejansko uvedbo novih tehnologij in operativnih
postopkov za upravljanje zračnega prometa. Intervencija EU obsega v glavnem uredbo,
v skladu s katero morajo zadevne strani izvesti nekatere usklajene naložbe (ki se
imenujejo skupni projekti), sredstva iz proračuna EU za njihovo podporo pa so med
letoma 2014 in 2017 znašala približno 1,6 milijarde EUR.

III Sodišče je objavilo posebno poročilo št. 18/2017 o enotnem evropskem nebu, v

katerem je poročalo o opredelitvi in razvoju projekta SESAR. V tej reviziji je Sodišče
preučilo tretjo fazo projekta SESAR – uvedbo projektov za posodobitev upravljanja
zračnega prometa. Ocenilo je, ali je bila intervencija EU ustrezno zasnovana za
obravnavanje potreb in usmerjanje v projekte, ki so najbolj potrebovali podporo, ter ali
se je dobro izvajala in ali je prinesla dodano vrednost za upravljanje zračnega prometa
v EU.

IV Sodišče je obiskalo subjekte, ki sodelujejo pri upravljanju projekta SESAR:

Evropsko komisijo, Skupno podjetje SESAR, zavezništvo za uvedbo projekta SESAR, ki
upravlja uvedbo, Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja ter Evropsko obrambno
agencijo. Preučilo je tudi vzorec 17 projektov, ki jih je sofinancirala EU in jih izvajajo
letališča, izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, uporabniki zračnega prostora
in Eurocontrol.

V Ugotovilo je, da se s konceptom skupnih projektov spodbujajo usklajene naložbe.

Vendar pa so bile pri prvi izvedbi tega koncepta – pilotnem skupnem projektu –
napačno vključene nekatere funkcije, ki za to, da bi prinesle pričakovane koristi, bodisi
niso bile dovolj izdelane bodisi zanje ni potrebno, da jih sinhronizirano uvede več
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deležnikov. Koncept je bil manj uspešen tudi zato, ker se v primeru neskladnosti niso
uporabljale kazni.

VI Sodišče je pregledalo analizo stroškov in koristi, ki je bila predložena za pilotni

skupni projekt, in ugotovilo, da je pomanjkljiva, saj v njej niso bile upoštevane
pristojbine, ki jih zaračunavajo izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa in s
katerimi se izravnajo stroški naložbe. To je privedlo do tveganja, da so bila sredstva EU
vložena v projekte, da ki bili financirali tudi brez podpore EU.

VII Uspešnost koncepta je bila manjša tudi zaradi slabosti pri izvajanju sheme
financiranja.

(a) Znaten znesek sredstev je bil dodeljen brez ustrezne prednostne razvrstitve.
(b) Projekti, ki jih je financirala EU, so bile združeni v skupine glede na upravna
merila, katerih cilj je bil olajšati upravljanje nepovratnih sredstev, in ne glede na
tehnične lastnosti.
(c) V okviru sedanjega mehanizma za financiranje se od nekaterih upravičencev
zahteva, da so vključeni v preverjanje lastnih vlog, lahko pa tudi vplivajo na
financiranje upravičenih projektov. Potencialno navzkrižje interesov ni bilo dovolj
ublaženo.

VIII Zakonski roki za uvedbo pilotnega skupnega projekta so sicer različni (med

letoma 2018 in 2026) in izvajanje večine projektov še poteka, vendar je zaradi zamud
pri izvajanju nekaterih projektov ogrožena skladnost z regulativnimi zahtevami. Poleg
tega je dejansko izboljšanje uspešnosti upravljanja zračnega prometa v operativnem
okolju še treba dokazati.

IX Sodišče priporoča, naj Komisija:
(1) izboljša osredotočenost skupnih projektov;
(2)

okrepi uspešnost skupnih projektov;

(3) pregleda finančno podporo EU za posodobitev upravljanja zračnega prometa;
(4) pregleda in formalizira pripravo in predložitev prijav za financiranje;
(5) zagotovi ustrezno spremljanje izboljšanja uspešnosti zaradi posodobitve
upravljanja zračnega prometa.
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Uvod
Rekordna količina zračnega prometa, ampak razdrobljena
infrastruktura

01 Zračni prevoz je pomemben za konkurenčnost evropskih industrijskih in

storitvenih panog, poleg tega pa je tudi ključni element notranjega trga EU. Omogoča
mobilnost ljudi in blaga po EU in izven njenih meja, obenem pa spodbuja gospodarsko
rast, ustvarjanje delovnih mest in trgovino. V letu 2017 je z letališč v EU odpotovalo ali
nanje pripotovalo približno 1 milijon potnikov in 16 milijonov ton tovora.1 Leta 2018 je
zračni promet v Evropi dosegel rekordno število 11 milijonov letov, kar je v povprečju
približno 30 000 na dan. Ob dnevih z največ prometa so zabeležili do 37 000 letov po
evropskem nebu. 2

02 Za varen in učinkovit pretok take količine prometa je potreben zanesljiv sistem

upravljanja zračnega prometa. Upravljanje zračnega prometa vključuje deležnike tako
na tleh (izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa, službe za meteorološke
informacije, letališča in upravljavca omrežja) kot v zraku (večinoma komercialne
letalske družbe, pa tudi poslovno, splošno in vojaško letalstvo). Z upravljanjem
zračnega prometa se zagotavlja ustrezna razdalja med zrakoplovi, da bi se dosegel
varen, učinkovit in hiter pretok zračnega prometa, obenem pa zagotavljale letalske
informacije uporabnikom zračnega prostora (npr. navigacijski pripomočki ali
vremenske informacije).

1

Vir: Eurostat, Letalski potniški, tovorni in poštni promet po državah poročevalkah.

2

Vir: Eurocontrol, 2018’s air traffic in a nutshell. Statistični podatki se nanašajo na lete,
opravljene v skladu s pravili instrumentnega letenja na področju pristojnosti upravljavca
omrežja.
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Fotografija 1 – Zagotavljanje ustrezne razdalje med zrakoplovi

© z dovoljenjem organizacije EUROCONTROL

03 V Evropi upravljanje zračnega prometa tradicionalno razvijajo in zagotavljajo

izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa na nacionalni ravni. Zato mednarodni leti
pri premikanju iz zračnega prostora ene v zračni prostor druge države zaporedoma
prehajajo v pristojnost različnih izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa. Ta
razdrobljenost upravljanja zračnega prostora je bila opredeljena kot ključni dejavnik, ki
ovira uspešnost evropskega sistema upravljanja zračnega prometa, zlasti na področjih
zmogljivosti in stroškovne učinkovitosti.3

04 Sistem upravljanja sicer zagotavlja varno obravnavo rekordnega števila letov,

vendar ne more vedno upoštevati vse zahtevkov, ki jih vložijo uporabniki zračnega
prostora. Zamude so vse večje, saj se obseg zračnega prometa, predvsem od leta 2013,
povečuje.4 Leta 2018 je imel vsak od 11 milijonov letov v povprečju 1,73 minute
zamude med poletom 5, ki jo je mogoče pripisati sistemu upravljanja zračnega prometa
in je nastala zaradi različnih vrst omejitev zmogljivosti (glej sliko 1). Poročanje o

3

Za podrobno analizo glej Evropsko računsko sodišče, Posebno poročilo št. 18/2017 o
enotnem evropskem nebu.

4

Pred letom 2013 je bilo največje trajanje zamude zabeleženo v letu 2010, predvsem zaradi
težav, ki jih je povzročil izbruha vulkana na Islandiji.

5

Vir: upravljavec omrežja, 2018’s air traffic in a nutshell,
https://www.eurocontrol.int/news/2018-air-traffic
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povprečni zamudi zakriva znatne motnje običajnih operacij, zlasti ob najbolj
obremenjenih poletnih dneh.

Slika 1 – Promet in zamude med poletom, 2008–2018
Minute povprečne zamude
pri upravljanju pretoka
zračnega prometa na zračni poti
na let

Gibanje prometa in zamud na zračnih poteh

Število letov
(v tisočih)

4,5

11 500

4,0

11 000

3,5
10 500
3,0
10 000

2,5
2,0

9 500

1,5
9 000
1,0
8 500

0,5
0,0

8 000

2008

2009

2010

2011

2012

Premiki po pravilih instrumentalnega letenja (v tisočih)

Vir:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Zamuda pri upravljanju pretoka zračnega prometa na zračni poti (v minutah)

Eurocontrol

05 Upravljanje zračnega prometa v Evropi financirajo operaterji zrakoplovov, ki se

imenujejo uporabniki zračnega prostora in katerim se zaračunajo prejete storitve, in
sicer glede na vrsto zrakoplova in preleteno razdaljo v območju pristojnosti
posameznega izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa v skladu z načrtovano
trajektorijo. Leta 2016 so za te storitve plačali približno 9 milijard EUR 6, ali v povprečju
nekaj več kot 900 EUR na let.

Politika enotnega evropskega neba in SESAR: odziv EU na
neučinkovitosti pri upravljanju zračnega prometa

06 Cilj politike enotnega evropskega neba je izboljšati splošno uspešnost upravljanja

zračnega prometa in hkrati izpolnjevati zahteve vseh uporabnikov zračnega prostora.
Ta politika je bila uvedena leta 2004 in za njeno izvajanje je bil vzpostavljen regulativni
okvir, ki vsebuje skupna pravila o varnosti upravljanja zračnega prometa, zagotavljanju
6

Vir: Eurocontrol, ATM Cost-Effectiveness 2016 Benchmarking Report. Znesek se nanaša na
prihodke navigacijskih služb zračnega prometa za storitve od izhoda do izhoda, vključno s
storitvami na zračnih poteh in storitvami na terminalih.
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storitev upravljanja zračnega prometa, upravljanju zračnega prostora in
interoperabilnosti znotraj omrežja.

07 Regulativni okvir dopolnjuje program tehnološke posodobitve, imenovan „projekt

SESAR“ (raziskave o upravljanju zračnega prometa v okviru enotnega evropskega
neba). Cilj projekta SESAR je s spodbujanjem usklajene opredelitve in razvoja ter z
izvedbo številnih tehnologij in operativnih konceptov uskladiti in posodobiti sisteme in
postopke za upravljanje zračnega prometa po vsej Evropi. Projekt SESAR je bil razdeljen
na: opredelitveno fazo (katere namen je bil priprava osrednjega načrta za upravljanje
zračnega prometa za posodobitev), razvojno fazo (oblikovanje potrebnih tehnoloških
temeljev) in uvajalno fazo (namestitev novih sistemov in uvedba novih postopkov v
operativnem okolju). EU finančno podpira projekt SESAR od samega začetka, kot je
povzeto v tabeli 1 spodaj.
Tabela 1 – Finančna podpora EU projektu SESAR
Faza
Opredelitev
Razvoj
Uvedba
Skupaj
Vir:

Obdobje

Prispevek EU
(v milijonih EUR)

Vir financiranja

2005–2007

30

TEN-T

2007–2013

700

TEN-T in 7. okvirni program

2014–2020

585

Obzorje 2020

2014–2020

2 500

Instrument za povezovanje
Evrope

3 815
Evropsko računsko sodišče Zneski za obdobje 2014–2020 so začasni.

08 Evropsko računsko sodišče je v svojem posebnem poročilu št. 18/2017 – Enotno

evropsko nebo: spremenjena kultura, ne pa tudi enotno nebo – obravnavalo ključne
regulativne elemente politike enotnega evropskega neba ter opredelitveno in razvojno
fazo projekta SESAR (2005–2013). Zaključilo je, da je pobuda obravnavala jasno
potrebo in privedla do večje kulture učinkovitosti upravljanja zračnega prometa. Kljub
temu je evropsko upravljanje zračnega prostora ostalo razdrobljeno in enotno
evropsko nebo kot koncept še ni bilo uresničeno. Uvajalna faza ni sodila v obseg
takratne revizije, saj se je takrat šele začela.
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Uvajalna faza programa SESAR

09 Ko se je projekt SESAR v letu 2005 začel, je bila udeležba EU omejena na

opredelitev in razvoj, tako za upravljanje kot za financiranje uvajalne faze pa se je
načrtovalo, da bosta odgovornost deležnikov iz panoge. 7

10 Vendar se je to sčasoma spremenilo. Leta 2011 je Komisija ocenila, da bo „samo

pravočasna, sinhronizirana in usklajena uvedba, popolnoma vključena v okvir SES, [...]
učinkovito prispevala k doseganju ciljev glede zmogljivosti SES.“ 8 Komisija se je skupaj z
državami članicami odločila, da bo za spodbuditev uvedbe novih tehnologij, ki so bile
razvite v prvih dveh fazah projekta SESAR, potrebna intervencija EU. Tako bi se
obravnaval pojav „prednosti zadnjega pri vstopu na trg“, pri katerem deležniki odlagajo
svoje naložbe, saj vedo, da bodo koristi nastale šele, ko bodo opremljeni vsi deležniki.
Poleg tega se je Komisija odločila dati na razpolago javna finančna sredstva za
deležnike kot nadomestilo za finančne izgube v zvezi z uvedbo. Takšne izgube je bilo
mogoče pričakovati v primeru vojaških in državnih zrakoplovov ter splošnega in
poslovnega letalstva.

11 Za obravnavanje teh potreb je Komisija po posvetovanju z vsemi deležniki,

vključno z državami članicami in drugimi subjekti enotnega evropskega neba, zasnovala
uvajalno fazo programa SESAR na konceptu „skupnih projektov“ 9, za katere mora več
deležnikov v določenem časovnem okviru usklajeno uvesti specifičen sklop funkcij
upravljanja zračnega prometa (glej okvir 1). Zaporedje specifičnih korakov, potrebnih
za uvedbo, se opredeli v programu uvedbe. 10

7

Sporočilo Komisije Svetu o projektu za uresničitev nove generacije evropskega sistema
upravljanja zračnega prometa (SESAR) in ustanovitvi skupnega podjetja SESAR,
COM(2005) 602 final.

8

Sporočilo Komisije o mehanizmih upravljanja in spodbujanja za uvedbo programa SESAR,
tehnološkega stebra enotnega evropskega neba – COM(2011)923 final.

9

V Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 409/2013 so določene vse podrobnosti o opredelitvi
skupnih projektov, vzpostavitvi mehanizma upravljanja in določitvi spodbud za podporo
izvajanju osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa v Evropi.

10

Za več podrobnosti o programu uvedbe glej Prilogo I.
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Okvir 1
Koncept funkcije upravljanja zračnega prometa pri skupnih projektih
Funkcija upravljanja zračnega prometa je skupina tehnologij ali postopkov, katerih cilj
je izboljšanje upravljanja zračnega prometa. V zakonodaji EU je funkcija upravljanja
zračnega prometa dodatno opredeljena kot „skupin[a] operativnih funkcij ali storitev
ATM, povezanih z upravljanjem trajektorije, zračnim prostorom in tlemi ali z
izmenjavo informacij v okviru zračnih poti, terminalov, letališč ali okolij mrežnih
operacij“.
Za vključitev funkcije v skupen projekt mora ta zagotavljati občutno izboljšavo
uspešnosti omrežja, biti pripravljena za izvajanje, zanjo pa mora biti potrebno
usklajeno uvajanje.

12 Upravljanje uvedbe ima tri ravni:
(a) raven politike: Evropska komisija je primarno odgovorna za sprejetje skupnih
projektov, izbiro upravitelja uvedbe, odobritev programa uvedbe in upravljanje
sredstev EU za podporo uvedbi (s podporo Izvajalske agencije za inovacije in
omrežja – INEA). Pilotni skupni projekt 11 je prvi in do sedaj edini skupni projekt, ki
ga je sprejela Komisija;
(b) raven upravljanja: upravitelj uvedbe je funkcija, ki se ne dodeli posamezniku,
temveč konzorciju deležnikov (glej okvir 2). Upravitelj uvedbe je primarno
odgovoren za razvoj, izvedbo in spremljanje programa uvedbe ter za povezovanje
operativnih deležnikov, ki so potrebni za izvedbo skupnih projektov;
(c) raven izvajanja: operativni deležniki so odgovorni za izvedbo projektov v skladu s
programom uvedbe.

11

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 716/2014 o vzpostavitvi pilotnega skupnega projekta za
podporo izvajanju osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa v Evropi.
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Okvir 2
Upravitelj uvedbe pri projektu SESAR
Funkcija upravitelja uvedbe pri projektu SESAR je bila uradno dodeljena skupini
operativnih deležnikov, ki se imenuje zavezništvo za uvedbo projekta SESAR (SESAR
Deployment Alliance (SDA)), in sicer z okvirnim sporazumom o partnerstvu, ki je bil
sklenjen decembra 2014 in velja do konca leta 2020.
Zavezništvo je bilo sprva sestavljeno iz 11 izvajalcev navigacijskih služb zračnega
prometa, 4 skupin letalskih prevoznikov in evropskega gospodarskega interesnega
združenja, ki zastopa 25 evropskih letališč. Leta 2018 sta se mu pridružila še dva
izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa in en letalski prevoznik. Člani
zavezništva zagotovijo uslužbence (jih napotijo) upravitelju uvedbe za izvajanje
njegovih nalog.
Zavezništvo je bilo sprva ustanovljeno kot konzorcij deležnikov brez pravnega statusa,
januarja 2018 pa je spremenilo svoj status in postalo neprofitno mednarodno
združenje.
Dejavnosti upravitelja uvedbe pri projektu SESAR v celoti financira EU. Med letoma
2014 in 2017 je bilo za ta namen dodeljenih skupaj 14,5 milijona EUR.

Sredstva EU za uvajalno fazo projekta SESAR

13 Leta 2013 je bil v smernicah za vseevropsko prometno omrežje12 projekt SESAR

opredeljen kot prednostni projekt skupnega interesa, v okviru Instrumenta za
povezovanje Evrope (IPE) 13 pa je bilo za njegovo podporo namenjenih skupaj 3
milijarde EUR v obdobju 2014–2020. Finančna sredstva so bila kasneje, po ustanovitvi
Evropskega sklada za strateške naložbe in zaradi potrebe po prerazporeditvi proračuna
EU, zmanjšana na 2,5 milijarde EUR. Ta sredstva neposredno upravljata Komisija in
njena Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA). Z njimi se krije 20 %
upravičenih stroškov naložb v zraku in 50 % na tleh. V kohezijskih državah članicah je
stopnja financiranja do 85 % vseh upravičenih stroškov.

12

Uredba št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj
vseevropskega prometnega omrežja.

13

Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Instrumenta za
povezovanje Evrope.

13

14 Sredstva so primarno namenjena projektom uvedbe, povezanim s pilotnim

skupnim projektom, čeprav so do njih upravičeni tudi drugi projekti upravljanja
zračnega prometa. Med letoma 2014 in 2017 je Izvajalska agencija za inovacije in
omrežja objavila sedem razpisov za zbiranje predlogov 14, v okviru katerih je bilo
dodeljenih približno 1,6 milijarde EUR v podporo 414 projektom in dejavnostim
usklajevanja.

14

Običajno se razpisi za zbiranje predlogov objavijo vsako leto. V nekaterih letih so bili
objavljeni namenski razpisi za kohezijska sredstva in za kombiniranje IPE z drugimi
finančnimi mehanizmi.

14

Obseg revizije in revizijski pristop
15 Pri tej reviziji je Sodišče ocenilo, kako dobro je Komisija upravljala uvedbo

projekta SESAR od leta 2011 in kako ji je ta uvedba pomagala pri izpolnitvi ciljev njene
politike enotnega evropskega neba. Sodišče je preučilo, ali je bila udeležba EU v
uvajalni fazi projekta SESAR z zagotavljanjem regulativnega okvira in finančne podpore:
(a) utemeljena v smislu dodane vrednosti EU in dobro zasnovana;
(b) izvedena tako, da so bila sredstva EU porabljena učinkovito, ter
(c) ali je prispevala k izboljšanju uspešnosti evropskega upravljanja zračnega
prometa.

16 Sodišče je obiskalo subjekte, ki sodelujejo pri upravljanju projekta SESAR:

Evropsko komisijo, Skupno podjetje SESAR, zavezništvo za uvedbo projekta SESAR v
vlogi upravitelja uvedbe, Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja, Evropsko
obrambno agencijo in več deležnikov, vključno z letališči, izvajalci navigacijskih služb
zračnega prometa, uporabniki zračnega prostora in Eurocontrolom. Obiskalo je tudi
Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO), v kateri je preučilo vlogo, ki sta jo
imela EU in projekt SESAR pri vzpostavitvi mednarodnih standardov na področju
upravljanja zračnega prometa, ter kanadskega izvajalca navigacijskih služb zračnega
prometa („Nav Canada“), da bi pridobilo vpogled v to, kako se upravljanje zračnega
prometa izvaja v drugem regionalnem kontekstu.

17 Sodišče je pregledalo proces predložitve vlog in izbirni postopek pri razpisih za

zbiranje predlogov IPE v obdobju 2014–2016, za katere je bilo odobrenih okoli 1,3
milijarde EUR sredstev. Analiziralo je tudi vzorec 17 projektov, ki jih je sofinancirala
EU, 15 ter tako zagotovilo, da so zajeti projekti za izvajanje pilotnega skupnega projekta
in drugih projektov, ki prispevajo k izvajanju enotnega evropskega neba. Sodišče je
ocenilo potrebo po preučenih projektih in po financiranju EU zanje, njihove povezave z
evropskim osrednjim načrtom za upravljanje zračnega prometa in pilotnim skupnim
projektom ter dosedanje izložke vsakega od projektov, vključno z njihovim učinkom na
uspešnost evropskega upravljanja zračnega prometa.

15

Skupaj je bilo za 17 izbranih projektov dodeljenih okoli 229 milijonov EUR finančnih
sredstev IPE.

15

Opažanja
Kljub pomanjkljivostim je bila z uredbo EU o posodobitvi
upravljanja zračnega prometa dosežena dodana vrednost

18 Sodišče je ocenilo, ali je uredba EU o posodobitvi upravljanja zračnega prometa

prinesla dodano vrednost. Pregledalo je zlasti, ali je obstajala potreba po usklajevanju
na ravni EU, ali obstajajo uspešna orodja za izvrševanje in ali se s pilotnim skupnim
projektom obravnavajo bistvene operativne spremembe, ki so dovolj izdelane za
izvedbo in zahtevajo usklajeno uvajanje.

Usklajevanje na ravni EU prinaša koristi za posodobitev upravljanja
zračnega prometa

19 Sodišče je ocenilo, ali interveniranje na ravni EU pri usklajevanju uvedbe novih

tehnologij ali operativnih postopkov upravljanja zračnega prometa:
(i)

blaži vplive razdrobljenega izvajanja navigacijske službe zračnega prometa;

(ii) zagotavlja interoperabilnost med letališči, izvajalci navigacijskih služb
zračnega prometa, uporabniki zračnega prostora in upravljavcem omrežja.

20 Leta 2013 je Komisija sprejela uredbo, v kateri je opredeljen koncept skupnih

projektov.16 Skupni projekti s tem, da določeno število deležnikov uvede neko funkcijo
do določenega datuma, spodbujajo usklajeno delovanje in zmanjšajo „prednost
zadnjega pri vstopu na trg“, ki je ovirala tehnološke posodobitve upravljanja zračnega
prometa v preteklosti. Usklajeno delovanje spodbuja tudi vidik povezanosti v mrežo pri
upravljanju zračnega prometa, s čimer se lahko ublaži razdrobljenost.

Ker ni kazni za neskladnost, je potencialna uspešnost uredbe manjša

21 Preprečitve prednosti zadnjega pri vstopu na trg in pravočasnega izvajanja

skupnih projektov ni mogoče doseči brez upoštevanja uredbe. Uredba bi morala
vključevati uspešne, sorazmerne in odvračilne mehanizme za zagotavljanje skladnosti.

16

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 409/2013.
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22 V Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 409/2013 so določeni namen in vsebina

skupnih projektov ter pravila za njihovo pripravo, sprejetje, izvajanje in spremljanje, ne
pa tudi specifični mehanizmi izvrševanja. Razen postopka za ugotavljanje kršitev, ki je
predviden v pogodbah EU, naslovljen na države članice in se lahko začne šele po
odkritju primera neskladnosti, Komisija nima pooblastil za kaznovanje neskladnosti, da
bi lahko na primer zagotovila, da deležniki zahtevane funkcije uvedejo do ciljnega
datuma. Ker ni ustreznih mehanizmov izvrševanja, je uspešnost uredbe EU manjša.

23 Problem je še večji, ker ni popolnoma neodvisnih nacionalnih nadzornih organov

(NSA) z ustreznimi viri, ki bi bili odgovorni za nadzor izvajalcev navigacijskih služb
zračnega prometa. V okviru enotnega evropskega neba so nacionalni nadzorni organi
odgovorni za certifikacijo nacionalnih izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa in
nadzor nad njimi ter za pripravo in spremljanje njihovih načrtov izvedbe in ciljev
uspešnosti. Sodišče je v Posebnem poročilu št. 18/2017 ugotovilo, da nekateri
nacionalni nadzorni organi nimajo ustreznih virov in niso popolnoma neodvisni od
izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa, ki so pod njihovim nadzorom. To še
povečuje problem nezadostnih mehanizmov izvrševanja.

24 Sistem prilagajanja pristojbin je predviden že v uredbi o ureditvi pristojbin z

izrecnim ciljem pospeševanja uvedbe zmogljivosti projekta SESAR za upravljanje
zračnega prometa.17 Cilj prilagajanja pristojbin je voditi ravnanje operativnih
deležnikov s povečanjem ali zmanjšanjem pristojbin za navigacijske storitve, na primer
na podlagi ravni njihove skladnosti s skupnimi projekti. Vendar so za uporabo takega
sistema sedaj pristojne države članice in sistem se še nikoli ni izvajal.

Nekatere funkcije pilotnega skupnega projekta niso izpolnjevale meril za
skupne projekte

25 Funkcije upravljanja zračnega prometa, ki so vključene v skupni projekt, morajo
izpolnjevati tri ključna merila: biti morajo „bistvena operativna sprememba“, kot je

17

Člen 16 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 391/2013 o skupni ureditvi pristojbin. V uredbi
so določena pravila, na podlagi katerih lahko izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa
in drugi deležniki na tleh zaračunajo uporabnikom zračnega prostora stroške zagotavljanja
navigacijskih storitev zračnega prometa.

17
opredeljeno v osrednjem načrtu za upravljanje zračnega prometa v Evropi 18, biti
morajo pripravljene za izvajanje, njihova uvedba pa mora biti usklajena 19. Usklajenost
je ključni element skupnih projektov. Cilj usklajenosti je zagotoviti, da naložb, za katere
je potrebno sodelovanje več deležnikov, ne ovirajo zamude pri nekaterih od njih. Da bi
se zagotovila dodana vrednost EU, skupni projekti ne smejo vsebovati funkcij, ki ne
izpolnjujejo teh ključnih meril.

26 Koncept skupnega projekta je bil prvič uporabljen leta 2014 s sprejetjem

pilotnega skupnega projekta na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 716/2014.
V pilotnem skupnem projektu je zajetih šesti funkcij upravljanja zračnega prometa,
katerih ciljni datumi za uvedbo so določeni med letoma 2018 in 2026 (glej tabelo 2).

18

V okviru enotnega evropskega neba je osrednji načrt za upravljanje zračnega prometa v
Evropi glavno načrtovalno orodje za opredelitev prioritet pri posodobitvi upravljanja
zračnega prometa. Osrednji načrt se spreminja, z njim pa je določen okvir za razvojne
dejavnosti, ki jih izvaja skupno podjetje SESAR, tudi z vidika dejavnosti uvajanja, ki naj bi jih
izvajali vsi operativni deležniki. V osrednjem načrtu je bistvena operativna sprememba
opredeljena kot operativna sprememba pri upravljanju zračnega prometa, ki operativnim
deležnikom zagotovi občutno izboljšavo uspešnosti omrežja.

19

Člen 4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 409/2013.

18
Tabela 2 – Pilotni skupni projekt (2014)
Funkcija upravljanja zračnega
prometa

Relevantni deležniki 20

Rok 21

Razširjeno upravljanje prihodov in
navigacija na podlagi zmogljivosti na
terminalskih manevrskih območjih
visoke gostote (AF1)

izvajalci navigacijskih
služb zračnega
prometa in upravljavec
omrežja

2024

Povezovanje in prepustnost letališč
(AF2)

izvajalci navigacijskih
služb zračnega
prometa in letališča

2021–2024

Fleksibilno upravljanje zračnega
prostora in prosta pot (AF3)

izvajalci navigacijskih
služb zračnega
prometa, upravljavec
omrežja in uporabniki
zračnega prostora

2018–2022

Skupno upravljanje omrežja (AF4)

izvajalci navigacijskih
služb zračnega
prometa, letališča,
upravljavec omrežja in
uporabniki zračnega
prostora

2022

Začetno upravljanje informacij za
celotni sistem (AF5)

izvajalci navigacijskih
služb zračnega
prometa, letališča,
upravljavec omrežja in
uporabniki zračnega
prostora

2025

Začetna izmenjava informacij o
trajektoriji (AF6)

izvajalci navigacijskih
služb zračnega
prometa, upravljavec
omrežja in uporabniki
zračnega prostora

2025–2026

Vir:

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 716/2014

20

Ne velja za vse omenjene deležnike, saj je v pilotnem skupnem projektu določeno tudi
geografsko področje uporabe.

21

Vsaka funkcija upravljanja zračnega prometa je lahko sestavljena iz dveh ali več podfunkcij.
Ciljni datum za uvedbo je lahko za vsako od njih različen.
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27 Sodišče je ugotovilo, da so bile funkcije v okviru pilotnega skupnega projekta

bistvene operativne spremembe, kot je to določeno v konceptu skupnih projektov.
Vendar pa vse niso bile dovolj izdelane in pripravljene za izvajanje in/ali zanje za
doseganje pričakovanega izboljšanja uspešnosti ni bilo potrebno usklajeno uvajanje.

28 Sodišče je preučilo predlog za skupni projekt, ki ga je pripravilo Skupno podjetje

SESAR leta 2013, in ugotovilo, da je vključeval tehnologije, ki na dan ocene niso bile
dovolj izdelane in bi potrebovale nadaljnje delo na področju raziskav in razvoja, da bi
bile operativno pripravljene. Predlog je torej vključeval funkcije, za katere je bilo
temeljno delo na področju raziskav in razvoja še nedokončano in ki zato niso bile dovolj
izdelane za vključitev. Analiza Sodišča je pokazala, da so potrebne tehnologije dosegle
stopnjo izdelanosti, ki bi omogočala njihovo uvedbo, le postopoma in po sprejetju
pilotnega skupnega projekta (21 % v letu 2015, 81 % v letu 2016). Primer takšne
nezadostne pripravljenosti je prikazan v okviru 3.

Okvir 3
Interoperabilnost objekta leta: relevantna, vendar še ne pripravljena za
uvedbo
Interoperabilnost objekta leta je v središču evropske vizije upravljanja zračnega prometa in
je temeljni pogoj za funkciji 5 in 6 v okviru pilotnega skupnega projekta. Omogoča, da ima
več zainteresiranih strani (in zlasti različni izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa na
trajektoriji leta) enoten vpogled v realnem času v vsak let, ki je ali bo relevanten za njihove
operacije. Tako bi se dosegla večja raven predvidljivosti, zmogljivost zračnega prostora,
učinkovitost in varnost letov, kot jih omogoča trenutno stanje, pri katerem vsak kontrolni
center vidi let šele, ko ta pride v njegov zračni prostor. Vendar je delo Skupnega podjetja
SESAR na področju raziskav in razvoja, ki je potrebno, kompleksno in se bo predvidoma
nadaljevalo vsaj do leta 2020.

20

© z dovoljenjem Skupnega podjetja SESAR

29 Poleg dela na področju raziskav in razvoja so za uvedbo večine funkcij potrebne

tudi specifikacije in standardi na ravni cele panoge. Vendar je v predlogu Skupnega
podjetja SESAR opozorilo glede tega, da ni take standardizacije v primerih AF 1, 2, 5 in
6. V projektu SESAR je na tem področju vrzel, saj niti Skupno podjetje SESAR niti
upravitelj uvedbe nista pooblaščena za zagotavljanje standardizacije. V času priprave
tega poročila je ta pomanjkljivost še vedno pomenila veliko tveganje za uvedbo.

30 Upravitelj uvedbe22 je nezadostno izdelanost funkcij večkrat omenil kot tveganje

za uvedbo, in sicer kot možen razlog za zamude in neusklajeno uvedbo, ki bi vplival
zlasti na funkcije AF 4, 5 in 6. Poleg tega je bilo zato mogoče financiranje EU usmeriti v
podporo uvedbi neizdelanih tehnologij (glej odstavek 56).

31 V skladu z uredbo mora potrebo po sinhronizirani uvedbi funkcije oceniti Komisija

na podlagi geografskega področja uporabe, ciljnih datumov in operativnih deležnikov,
od katerih se zahteva uvedba funkcij upravljanja zračnega prometa.23 Sodišče je
ugotovilo, da ta merila ne zadostujejo, saj se z njimi ne dokaže, da je za zagotovitev
operativnih koristi potrebna sinhronizirana udeležba več deležnikov (zrak-zemlja ali
zemlja-zemlja ali oboje). V merilih ni omenjena specifična potreba po usklajenem
delovanju. Zato bi se lahko v skladu s sedanjo ubeseditvijo uredbe v skupni projekt
vključila katera koli bistvena in izdelana funkcija.

22

Upravitelj uvedbe projekta SESAR, Risk Management Plan of the DP, izdaje 2015–2018.

23

Člen 4.5 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 409/2013.
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32 Za vse funkcije, vključene v pilotni skupni projekt, razen dveh, je potrebna

sinhroniziranost več deležnikov. Vendar so specifični elementi AF 1 (na primer:
navigacija na podlagi zmogljivosti na terminalskih manevrskih območjih visoke gostote)
in AF 2 (na primer: varnostne mreže letališča) lokalnega značaja, zato jih je treba
prilagoditi posameznim letališčem, do izboljšanja uspešnosti pa lahko privedejo, tudi če
se uvedejo samo na lokalni ravni, neodvisno od drugih.

33 V teh dveh primerih Sodišče meni, da je dodana vrednost usklajevanja na ravni
EU majhna. Z obvezno uvedbo funkcij, za katere ni potrebna sinhronizacija več
deležnikov, se ne obravnava „prednost zadnjega pri vstopu na trg“, kar slabi namen
koncepta skupnega projekta.

Financiranje EU je bilo večinoma nepotrebno

34 V tem oddelku Sodišče ocenjuje, ali so bila finančna sredstva EU v okviru

pilotnega skupnega projekta usmerjena v upravičence, ki so najbolj potrebovali
podporo pri uvedbi projektov za posodobitev upravljanja zračnega prometa. Preučilo je
tveganje, da so bila sredstva EU izplačana upravičencem, ki niso potrebovali
financiranja („mrtve izgube“ – glej okvir 4). Pregledalo je prvotno utemeljitev za
financiranje projekta, ki ga je predložila Komisija, to, ali je tak primer obstajal v praksi,
in njegov učinek na odločitve o naložbah, ki so jih sprejeli deležniki.

Okvir 4
Kaj so mrtve izgube pri financiranju EU
Mrtve izgube so tveganje za dobro finančno poslovodenje proračuna EU. Nanašajo na
to, v kolikšni meri bi upravičenec izvedel naložbo tudi brez finančne podpore EU.
Dodelitev nepovratnih sredstev v takih primerih pomeni neučinkovito uporabo
proračuna EU, saj sredstva za izvedbo naložbe niso potrebna.
Glavno sredstvo za zmanjševanje tveganja mrtvih izgub je, da se podpora EU zasnuje
in načrtuje tako, da je na voljo le, kadar je ugotovljena potreba po javni intervenciji.
Javna podpora je na primer lahko potrebna, kadar so naložbe inovativne, zaradi česar
je težko zberejo kapital, ali kadar finančni donosi ne zadoščajo za kritje vseh stroškov
naložbe, kot npr. pri projektih z večinoma okoljskimi koristmi.
Tveganje mrtvih izgub je mogoče omejiti tudi pri postopku izbire projektov. Organi, ki
dodeljujejo podporo, lahko pridobijo informacije o finančnem položaju upravičenca
ter stroških in predvidenih koristih naložbe ter tako ocenijo, ali so nepovratna
sredstva potrebna za doseganje ekonomske vzdržnosti projekta.

22

Prvotno načelo v zvezi s financiranjem se ni izvajalo

35 Financiranje EU za uvedbo je treba omejiti na tisto, kar je potrebno za:

pospeševanje naložb v vseevropska omrežja, omogočanje projektov skupnega interesa,
projekte z evropsko dodano vrednostjo in znatnimi družbenimi koristmi, ki na trgu ne
morejo dobiti zadostnega financiranja 24. Poleg tega bi moralo biti omejeno na blažitev
primerov, v katerih naložbe za posamezne deležnike ustvarjajo višje stroške kot
koristi 25.

36 V svojem sporočilu iz leta 2011 o mehanizmih upravljanja in spodbujanja za

uvedbo programa SESAR26 je Komisija navedla, da za izvajalce navigacijskih služb
zračnega prometa sicer obstajajo močne spodbude, da zgodaj investirajo v novo
tehnologijo 27, vendar nekatere druge kategorije deležnikov (tj. vojaški in državni
zrakoplovi ter splošno in poslovno letalstvo) morda ne bodo videle finančnih prednosti
take naložbe. Komisija je zaključila, „[d]a bi omilili tveganja, povezana z morebitno
nerentabilnostjo, in da bi pritegnili zasebna sredstva, se ocenjuje, da bi uvedba
programa SESAR zahtevala 3 milijarde EUR sredstev EU v obdobju 2014–2024“.

37 Ta analiza Komisije je bila skladna z osrednjim načrtom za upravljanje zračnega

prometa v Evropi, ki je bil takrat v veljavi in čigar največji delež zahtev po naložbah se
je nanašal na deležnike v zraku (73 %). Zamuda pri naložbah deležnikov v zraku bi resno
ogrozila posodobitev upravljanja zračnega prometa.

38 Vendar pa se to načelo spodbujanja deležnikov v zraku k naložbam ni izvajalo v
praksi:

(a) v pilotnem skupnem projektu, ki ga je sprejela Komisija, se večina naložbenih
zahtev nanaša na deležnike na tleh (skoraj 80 %, kot je navedeno tudi v odstavku
41 spodaj), torej ne za tisto skupino deležnikov, za katero so bile ugotovljene
potrebe po financiranju v osrednjem načrtu upravljanja zračnega prometa v
Evropi in v sporočilu iz leta 2011. To je bila posledica analize Skupnega podjetja
SESAR v zvezi s potencialnimi tehnološkimi izboljšavami, predvidenimi v
osrednjem načrtu: za tiste, ki so bile dejansko pripravljene za izvajanje in so
24

Uvodna izjava (2) in člen 3 Uredbe (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope.

25

Uvodna izjava (20) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 409/2013.

26

COM(2011) 923 final.

27

V načrtu izvedbe, ki se uporablja za deležnike na tleh, so določeni zavezujoči cilji na različnih
področjih delovanja in denarne kazni v nekaterih primerih neskladnosti s pravili.

23
potrebovale sinhronizacijo, se je izkazalo, da so večinoma v domeni deležnikov na
tleh;
(b) kljub znatnemu znižanju naložb, za katere je veljalo, da potrebujejo financiranje
EU (od deležnikov v zraku se ni več pričakovalo, da bodo nosili večji del naložb,
temveč samo 20 %), prvotno predlagana finančna sredstva niso bila popravljena
navzdol in v uredbi o Instrumentu za povezovanje Evrope je bil namensko
rezerviran enak znesek 3 milijard EUR za obdobje 2014–2020. Torej bi poraba
finančnih sredstev v celoti pomenila, da bi bila sredstva namenjena tistim, ki jih
veliko manj potrebujejo. 28 Zato je bilo financiranje EU že od začetka izpostavljeno
visokemu tveganju mrtvih izgub.

39 Analiza dodeljenih nepovratnih sredstev na podlagi razpisov v obdobju 2014–

2017 kaže, da so bili glavni prejemniki nepovratnih sredstev EU deležniki na tleh, kar je
v velikem nasprotju z oceno potreb iz leta 2011 (glej sliko 2).

28

Deležniki na tleh, ki izvajajo navigacijske službe zračnega prometa, delujejo v regulativnem
okviru, ki jim omogoča, da si stroške svojih naložb povrnejo tako, da uporabnikom
zaračunajo pristojbine za navigacijske storitve zračnega prometa.
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Slika 2 – Porazdelitev sredstev EU za uvedbo projekta SESAR po
kategorijah deležnikov (v milijonih EUR in % vseh dodeljenih sredstev v
obdobju 2014–2017)
V zraku
10 %;
€159

Drugi
2 %;
€4

Na tleh
88 %;
€1 444
Vir:

izračun Sodišča na podlagi nepovratnih sredstev, dodeljenih v obdobju 2014–2017

Analiza stroškov in koristi za pilotni skupni projekt je vsebovala napake

40 V skladu s predpisi EU29 je treba skupnim projektom priložiti analizo stroškov in

koristi. S to analizo je med drugim treba opredeliti potencialne pozitivne ali negativne
učinke za specifične kategorije operativnih deležnikov, uporablja pa se za prilagoditev
finančne pomoči IPE posameznim projektom.

41 Analizo stroškov in koristi, ki je bila priložena pilotnemu skupnemu projektu, je

pripravilo Skupno podjetje SESAR in jo vključilo v svoj splošen predlog. Sodišče je
pregledalo predpostavke in splošne rezultate te analize. V analizi stroškov in koristi je
29

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 409/2013 o skupnih projektih, uredbi (EU) 1315/2013 in
(EU) 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem prometnem omrežju in o
Instrumentu za povezovanje Evrope.
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zajeto obdobje 2014–2030 in prikazan pozitiven skupni neto rezultat v višini 2,4
milijarde EUR, ki je neenakomerno porazdeljen med deležniki: pričakuje se, da bodo
ključni upravičenci izvajanja pilotnega skupnega projekta uporabniki zračnega prostora,
čeprav bi morali izvesti relativno majhne naložbe (0,6 milijarde EUR). Po drugi strani pa
bodo morali deležniki na tleh izvesti največ naložb (3 milijarde EUR ali 80 % skupnega
zneska v višini 3,8 milijarde EUR, ki je naveden kot ocena v analizi stroškov in koristi)
ter tvegati izgube pri naložbah. V analizi stroškov in koristi so prikazani tudi različni
prispevki 6 funkcij (glej sliko 3).

Slika 3 – Različni pričakovani učinki pilotnega skupnega projekta

Uporabniki
zračnega
prostora

Neto sedanja vrednost pilotnega skupnega
projekta po kategorijah deležnikov
(v milijardah EUR)

–0,1

Izvajalci navigacijskih
služb zračnega
prometa
Letališča

–0,1

Meteorološke službe

–0,4

–0,2

Vojska

–0,13

Upravljavec omrežja

3,3

2,4

SKUPAJ

0,9

AF1

0,2

AF2
AF3

1,3
0,2

AF4

–0,03
–0,2

AF5
AF6

Neto sedanja vrednost pilotnega skupnega projekta
po funkcijah pilotnega skupnega projekta
(v milijardah EUR)
Vir:
analiza Evropskega računskega sodišča na podlagi dokumenta Proposal on the content of a
Pilot Common Project Skupnega podjetja SESAR (2013).

26

42 Sodišče je analiziralo analizo stroškov in koristi ter ugotovilo, da vsebuje temeljno
napako, ker je v njej predpostavljena neprenosljivost stroškov in koristi med deležniki.
To ne drži, saj lahko izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa dobijo povračilo
stroškov naložb od uporabnikov zračnega prostora v skladu z uredbo o ureditvi
pristojbin. V skladu z uredbo smejo izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa
stroške takšnih naložb zaračunati uporabnikom, zlasti če so naložbe skladne z
osrednjim načrtom upravljanja zračnega prometa in se izvedejo v okviru skupnih
projektov, kot je pilotni skupni projekt. 30

43 Ker prihodki, ki jih ustvarijo izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa v okviru

ureditve pristojbin, niso vključeni, je videti, da imajo izgubo (v višini 440 milijonov EUR,
kot je prikazano na sliki 3 zgoraj), kar ni v skladu z dejanskim stanjem. 31 Obratno pa je
ocenjena korist za uporabnike zračnega prostora precenjena, saj bodo ti morali plačati
za omenjene naložbe. Podoben zaključek velja za preostale deležnike na tleh, tudi če se
stroški prenašajo na drugačen način. To negativno vpliva na uporabnost analize
stroškov in koristi, tako glede usmerjanja odločitev deležnikov o naložbah kot glede
ocene potrebe po finančnih sredstvih EU za podporo tem naložbam ter njihove dodane
vrednosti.

Pri večini revidiranih projektov financiranje EU ni bilo potrebno

44 Sodišče je preučilo, ali je bilo s sredstvi EU ravnanje deležnikov uspešno usklajeno
z nameni politike EU glede posodobitve upravljanja zračnega prometa. S sredstvi EU
naj bi se namreč spodbudile odločitve za naložbe v skladu z osrednjim načrtom za
upravljanje zračnega prometa in zlasti pilotnim skupnim projektom.

45 Pri analizi Sodišča se je pokazalo, da na večino revidiranih odločitev deležnikov za
naložbe niso vplivala sredstva EU niti jih ta sredstva niso spodbudila, kar je potrdilo
prisotnost mrtvih izgub. O devetih od 14 projektov v vzorcu, ki so bili povezani s
pilotnim skupnim projektom, je bilo odločeno ali pa so se ti že začeli izvajati še pred
sprejetjem uredbe. Poleg tega je bila odločitev o izvedbi 13 od skupaj 17 projektov v
revizijskem vzorcu sprejeta pred izdajo sklepa o dodelitvi sofinanciranja. Sodišče
30

Člen 6.3 in 6.4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 391/2013.

31

V predlogu pilotnega skupnega projekta iz leta 2013 Skupno podjetje SESAR priznava, da bi
bilo treba prenos stroškov in koristi z izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa na
uporabnike zračnega prostora obravnavati v okviru referenčnega obdobja 2 (2015–2019) in
po njem.
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ugotavlja tudi, da je bil razpis IPE za leto 2014 ubeseden tako, da je dajal izrecno
prednost vlogam, povezanim z naložbami, ki so se že začele izvajati.

46 Pri vseh projektih v vzorcu, ki so jih izvedli izvajalci navigacijskih služb zračnega

prometa (skupaj 159 milijonov EUR dodeljenih sredstev EU), so bile iste naložbe
vključene v njihove načrte izvedbe in nato zaračunane uporabnikom zračnega
prostora. 32 To lahko privede do dvojnega financiranja, saj izvajalci navigacijskih služb
zračnega prometa najprej v celoti nadomestijo stroške svojih naložb tako, da jih
zaračunajo uporabnikom zračnega prostora z dogovorjenimi pristojbinami za
navigacijske storitve, nato pa kot dodaten prihodek in nadomestilo za isto naložbo
prejmejo še nepovratna sredstva EU.

47 Cilj ureditve pristojbin je omiliti take elemente dvojnega financiranja tako, da se

od izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa zahteva, da od pristojbin za
navigacijske storitve, ki jih zaračunavajo uporabnikom zračnega prostora, odbijejo
subvencije. Vendar vsi izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa subvencij še ne
odbijajo dosledno: od petih, ki so bili zajeti v revizijskem vzorcu, subvencije postopoma
prijavlja kot odbitke samo eden.

48 Tudi če bi se subvencije dejansko odbijale, bi na koncu to pomenilo le, da se

nepovratna sredstva prenesejo na uporabnike, kar je izid, ki ne podpira nobenega od
dogovorjenih ciljev politike. Poleg tega so glede na analizo stroškov in koristi v okviru
pilotnega skupnega projekta uporabniki zračnega prostora že zdaj edini upravičenci
uvedbe v okviru pilotnega skupnega projekta, in sicer zaradi boljše smotrnosti sistema
upravljanja zračnega prometa. Neutemeljeno bi bilo k tej koristi dodati finančno
nadomestilo v obliki nižjih pristojbin za navigacijske storitve, ki se plača iz proračuna
EU, zlasti ker se to stori ne glede na raven skladnosti uporabnikov zračnega prostora z
zahtevami pilotnega skupnega projekta.

Slabosti pri izvajanju dodatno zmanjšujejo uspešnost
financiranja EU

49 V tem razdelku je Sodišče ocenilo, ali se je financiranje EU upravljalo tako, da je
bila zagotovljena ustrezna poraba sredstev EU. Pregledalo je razpise za zbiranje
32

Podobno je bilo ugotovljeno v zvezi z upravljavcem omrežja, ki ima lasten načrt izvedbe in
za katerega prav tako velja ureditev pristojbin EU; in za letališkega deležnika v vzorcu, ki
kljub temu, da zanj ne velja ureditev pristojbin, prav tako deluje v okviru nacionalne
pogodbe o ekonomski ureditvi – ki vključuje del projekta, ki ga je sofinancirala EU.

28
predlogov, ki jih agencija INEA objavila od leta 2014 do leta 2017, in izbirni proces, ki
ga je vodila Komisija. Ocenilo je, ali so bile v razpisih za zbiranje predlogov določene
jasne prioritete, ali so bile vloge združene v sklope za optimalno usklajevanje naložb in
ali je proces potekal brez potencialnega navzkrižja interesov.

Prioritete za financiranje EU niso bile ustrezne

50 Sodišče je ugotovilo, da ni bilo ustrezne prednostne razvrstitve:
(a) v razpisih IPE za leti 2014 in 2015 niso bile določene nobene specifične prioritete
za financiranje, razen to, da se morajo projekti nanašati na pilotni skupni program.
Poleg tega so bili razpisi objavljeni brez odobrenega programa uvedbe, v katerem
bi bilo podrobno opisano, kaj je potrebno za izvajanje pilotnega skupnega
programa. Kljub temu je bila v okviru teh dveh razpisov dodeljena več kot 1
milijarda EUR (ali 64 % vseh sredstev EU za SESAR, dodeljenih med letoma 2014 in
2017 – glej sliko 4);

Slika 4 – Zneski, dodeljeni na podlagi razpisov IPE (v milijonih EUR)
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Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Izvajalske agencije za inovacije in omrežja

(b) ker ni specifične prednostne razvrstitve, so bila finančna sredstva EU dejansko
dodeljena največjim vložnikom, in sicer velikim projektom prenove sistema

29
upravljanja zračnega prometa, za katere so že bile predvidene naložbe in ki so že
bili pripravljeni za izvajanje. 53 % sredstev, dodeljenih na podlagi razpisov v
obdobju 2014–2015 je bilo dodeljenih petim velikim izvajalcem navigacijskih služb
zračnega prometa;
(c) od leta 2016 naprej so bile v razpisih za zbiranje predlogov določene specifične
prioritete. Kljub temu je Sodišče ugotovilo, da so se nekatere prioritete nanašale
na elemente, ki ne spadajo na področje uporabe pilotnega skupnega projekta. 33
Skupaj so med letom 2014 in datumom tega poročila nepovratna sredstva,
dodeljena tem projektom, znašala 141 milijonov EUR.

51 Poleg tega je bilo pri vseh razpisih približno 20 % razpoložljivih sredstev

rezerviranih za t. i. „druge projekte“, za katere je bilo sicer ugotovljeno, da prispevajo k
izvajanju enotnega evropskega neba, vendar ne spadajo na področje uporabe
pilotnega skupnega projekta. Projektom iz te kategorije je bilo v okviru razpisov v
obdobju 2014–2017 dodeljenih okoli 290 milijonov EUR. Ker ni zahteve po usklajenem
delovanju v okviru skupnega projekta, podpora EU za to kategorijo projektov ni zelo
uspešna v boju proti razdrobljenosti.

52 Ker niso bile določene specifične prioritete, je bila uspešnost financiranja EU

manjša. Posebej zaskrbljujoče je, ker je to veljalo prvi dve leti, saj je bilo to obdobje, v
katerem so bili dodeljeni največji zneski sredstev, kar pomeni, da se niso uporabili za
tiste naložbe, ki so bile za pilotni skupni projekt najbolj ključne.

Združevanje vlog za financiranje v sklope ni pripomoglo k uspešni
sinhronizaciji projektov in ustreznemu vrednotenju vlog

53 Sredstva EU so namenjena podpori učinkoviti sinhronizaciji in splošni uskladitvi

izvedbenih projektov in z njimi povezanih naložb v skladu s programom uvedbe (glej
okvir 5), ki ga pripravi upravitelj uvedbe in odobri Komisija. Pri vrednotenju projektov,
povezanih s pilotnim skupnim projektom, je treba oceniti, kolikšna je njihova potrebo
po sinhronizaciji, katere so njihove potencialne izboljšave uspešnosti omrežja ter kako
dejansko zapolnjujejo vrzeli v zvezi s programom uvedbe.

33

Od leta 2016 so v programu uvedbe določene osnovne, dopolnilne in olajševalne družine.
Kot je podrobneje pojasnjeno v Prilogi I, dopolnilne družine niso del pilotnega skupnega
projekta, temveč so predpogoj zanj. Olajševalne družine šteje za koristne, vendar za pilotni
skupni projekt niso obvezne. V razpisih iz leta 2016 je bila prednost namenjena družinam
2.5.2 (olajševalne), v letu 2017 pa 6.1.1, 6.1.3 in 6.1.4 (dopolnilne).
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Okvir 5
Sinhronizacija, kot je opisana v programu uvedbe
Program uvedbe je ključni element okvira upravljanja, ki se pripravi za uvedbo
skupnih projektov. Organiziran je na štirih ravneh: funkcije (raven 1) in podfunkcije
(raven 2) upravljanja zračnega prometa, ko so opisane v pilotnem skupnem projektu,
izvajanje sklopov oziroma družin (raven 3), v katerih so združeni lokalni izvedbeni
projekti (raven 4).
Usklajevalno delo, ki ga vodi upravitelj uvedbe na ravni 3, je bistveno glede na
temeljno načelo skupnega projekta. Sklop je opredeljen kot: vzorec/pobuda za
uvedbo, v okviru katere so združeni lokalni izvedbeni projekti, za katere je potrebna
usklajevanje/sinhronizacija na lokalni ali regionalni ravni in/ali si prizadevajo za isto
podfunkcijo (ali del podfunkcije). 34
Za več podrobnosti o programu uvedbe glej Prilogo I.

54 V vsakem razpisu za zbiranje predlogov, ki ga objavi agencija INEA, je izrecno

določeno, da je koordinator projektov upravitelj uvedbe. Vložniki vlog za skupne
projekte morajo uskladiti svoje vloge z upraviteljem uvedbe, ki jih mora pregledati, da
bi ocenil njihovo relevantnost za skupni projekt. V praksi upravitelj uvedbe prejme
posamezne projektne vloge, jih razdeli v skupine, sklope vlog pa predloži agenciji INEA
za financiranje.

55 Sodišče je ugotovilo, da se združevanje vlog v sklope, čeprav bi se lahko

uporabljalo tudi za tehnično usklajevanje, pri financiranju skupnega projekta ni
uporabljalo v ta namen:
(a) čeprav so projektne vloge združene v sklope glede na funkcijo v okviru pilotnega
skupnega projekta, posamezni projekti niso bili usklajeni, pri njihovem izvajanju
pa ni bilo sodelovanja med različnimi deležniki; združevanje posameznih projektov
v sklope je temeljilo na upravnih razlogih: časovnem okviru (načrtovani datumi
začetka in konca) in stopnji financiranja za kohezijske in nekohezijske države;
(b) kljub razvrstitvi v sklope so več kot 70 % sofinanciranih projektov doslej izvedli
posamezni deležniki. To potrjuje, da se sredstva EU večinoma ne uporabljajo za
spodbujanje usklajenega ukrepanja, kadar bi to bilo potrebno;

34

Okvirni sporazum o partnerstvu, del B1 Priloge 1.
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(c) nekatere operativne koncepte v okviru pilotnega skupnega projekta, pri katerih bi
sinhronizirano uvajanje načeloma prineslo koristi, so relevantni deležniki v praksi
izvedli ločeno. Tak primer je izvedba zračnega prostora prostih rut AF3, ki bi
načeloma zahteval usklajeno delovanje tako izvajalcev navigacijskih služb
zračnega prometa kot uporabnikov zračnega prostora. Vendar je bilo pri reviziji
ugotovljeno, da ti deležniki izvajajo to funkcijo v ločenih sklopih in različnih
časovnih okvirih, kar vodi do neučinkovitosti in daljših obdobij izvajanja.

56 Sodišče je ugotovilo tudi, da vloge, združene v sklope, vsebujejo veliko število

posameznih izvedbenih projektov (v enem primeru celo 104) in da imajo široko
področje uporabe, ki zajema celoten razpon funkcij in podfunkcij, opisanih v pilotnem
skupnem projektu. Ugotovilo je tudi, da so sicer pripravljene na podlagi predlog
agencije INEA, vendar so v njih ključne informacije predstavljene v strnjeni obliki. To je
pomenilo, da agencija INEA ni mogla temeljito preučiti relevantnosti in učinka vlog:
(a) vsi izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa v vzorcu so predložili vloge za
projekte, ki naj bi sicer obravnavali specifično funkcijo v okviru pilotnega
skupnega projekta, vendar so se dejansko nanašali na obnovo njihovega celotnega
sistema upravljanja zračnega prometa. Vendar na podlagi informacij, ki so bile
predložene agenciji INEA, ni mogoče ustrezno opredeliti stroškov, ki se nanašajo
na specifično ciljno funkcijo pilotnega skupnega projekta. Skupaj je bilo v okviru
razpisov v obdobju 2014–2017 dodeljenih skoraj 500 milijonov EUR finančnih
sredstev EU za nadgradnje sistemov upravljanja zračnega prometa, kar je približno
30 % vseh nepovratnih sredstev doslej;
(b) analize stroškovne učinkovitosti, ki se zahtevajo v okviru razpisov agencije INEA,
so predložene v združeni obliki in ne za posamezne projektne predloge, zaradi
česar agencija INEA dejansko ne more oceniti skladnosti projektov z analizo
stroškov in koristi v okviru pilotnega skupnega projekta. Poleg tega je Sodišče pri
reviziji odkrilo zelo pogoste slabe rezultate analiz stroškovne učinkovitosti, kar
kaže na to, da je bilo razmerje med stroški in koristmi pri projektih, za katere se je
zahtevalo sofinanciranje EU, precej slabše od razmerja, navedenega v analizi
stroškov in koristi pilotnega skupnega projekta;
(c) Sodišče je odkrilo več primerov (8 od 17), v katerih vsebina projektov bodisi delno
bodisi v celoti ni spadala na področje uporabe pilotnega skupnega projekta. V
dveh primerih je bilo za financirane projekte navedeno, da se z njimi podpira
uvedba izmenjave informacij o letu, tj. funkcija, ki ni bila pripravljena za izvajanje.

57 Po mnenju Sodišča te slabosti kažejo na to, da je združevanje v sklope negativno
vplivalo na ključni cilj projekta SESAR, tj. sinhronizirano uvedbo. Projekti so bili
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razvrščeni v sklope iz upravnih razlogov in ne v skupine z več deležniki, katerih cilj bi bil
zagotoviti operativno sinhronizacijo. Poleg tega zaradi velikosti, raznolikosti in
nezadostne preglednosti sklopov predlogov ni bilo mogoče ustrezno ovrednotiti.

Tveganje navzkrižja interesov ni dovolj zmanjšano

58 V skladu s finančno uredbo EU se morajo finančni udeleženci in druge osebe, ki

sodelujejo pri izvrševanju in upravljanju proračuna, reviziji ali kontroli, vzdržati
vsakršnega dejanja, ki bi lahko povzročila navzkrižje njihovih interesov z interesi
Unije. 35 Poleg tega ima na podlagi uredbe o opredelitvi skupnih projektov odgovornost
za zagotavljanje uspešnega obvladovanja tveganj in navzkrižja interesov upravitelj
uvedbe. 36

59 Kot je opisano v odstavku 54, je s pravili, ki jih je sprejela agencija INEA, določeno,

da morajo vložniki vlog za financiranje projektov, s katerimi se izvaja pilotni skupni
projekt, svoje predloge uskladiti z upraviteljem uvedbe, ki nato preuči posamezne
projektne vloge. V praksi je upravitelj uvedbe tudi zagotavljal podporo pri pripravi vlog,
te združeval v sklope in jih predložil agenciji INEA za financiranje.

60 Upravitelj uvedbe zavezništvo za uvedbo projekta SESAR je konzorcij, sestavljen iz

nekaterih, vendar ne vseh deležnikov s področja upravljanja zračnega prometa. Njegovi
člani so sami upravičenci do financiranja, ki k upravitelju uvedbe napotijo svoje
uslužbence, ki naj bi izvajalo njegove naloge, zlasti preverjanje relevantnosti lastnih
projektov članov za pilotni skupni projekt. Sodišče meni, da se s tem okvirom ustvarja
potencialno navzkrižje interesov pri dodeljevanju sredstev EU. To potencialno
navzkrižje interesov ni bilo dovolj ublaženo:
(a) v nobenem uradnem dokumentu ni določeno, da je upravitelj uvedbe odgovoren
za oddajo vlog v sklopih, ali opisano, kakšen postopek je treba upoštevati pri tem
procesu. Tveganje je visoko zlasti pri dejavnosti pregledovanja posameznih vlog,
pri kateri ni zagotovila o tem, da vložnik vloge in uslužbenci upravitelja uvedbe, ki
izvajajo pregledovanje, ni povezave;
(b) upravitelj uvedbe pri pripravi vlog v sklopih ne dokumentira dovolj interakcij z
vložniki. Natančneje, upravitelj uvedbe ne vodi popolne evidence stikov z
zadevnimi deležniki, nadaljnjih ukrepov in utemeljitve zanje. Zato je možnost
35

Člen 61 Uredbe (EU, EURATOM) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

36

Člen 9.2.d Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 409/2013.
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sledenja procesu od začetnih projektnih predlogov da končne sestave vlog v
sklopih omejena (glej okvir 6);
(c) zaradi optimizacije dodelitve sredstev pri razpisih s prevelikim številom vlog je
upravitelj uvedbe vložnikom z velikimi naložbenimi projekti svetoval, naj jih
razdelijo v faze, ki bodo porazdeljene na več razpisov. Glede na obseg projektov in
njihove faze taka razdelitev dejansko spremeni končno dodelitev finančnih
sredstev posameznim projektom.
(d) Pri razpisu za leto 2015 je agencija INEA zaradi umika nekaterih vložnikov po
dodelitvi financiranja in pred podpisom sporazumov o dodelitvi nepovratnih
sredstev prerazporedila sredstva, ki so bila na voljo zaradi umika. Vendar je
prerazporeditev potekala glede na konkreten predlog, ki ga je predložil upravitelj
uvedbe. Čeprav je ta proces na koncu odobrila Komisija, v zvezi z njim niso bila
določena pregledna merila, koristi pa je prinesel le omejenemu številu projektov.

Okvir 6
Primer nezadostne preglednosti
Za razpis v letu 2015 je upravitelj uvedbe prejel 318 posameznih predlogov, od teh pa
jih 108 ni bili ohranjenih v sklopih, ki so bili na koncu predloženi agenciji INEA.
Upravitelj uvedbe ne vodi sistematične evidence o razlogih, zaradi katerih niso bili
vključeni, in ni mogel zagotoviti dokumenta s primerjavo med prejetimi in
ohranjenimi predlogi. Ker ni sistematične evidence, je zmanjšana transparentnost
procesa združevanja v sklope.
Pri istem razpisu je upravitelj uvedbe izmed ohranjenih predlogov ustvaril tudi
prioritetne skupine, in sicer v skladu z merili, ki jih je pripravil sam in ne agencija INEA
v svojem razpisu za zbiranje predlogov. Zato so projekti prejeli različne stopnje
sofinanciranja, čeprav so se nanašali na iste funkcije v okviru pilotnega skupnega
projekta.

Izboljšave na področju evropskega upravljanja zračnega
prometa še vedno niso bile dokazane

61 V tem oddelku je Sodišče ocenilo, ali se z interveniranjem EU dejansko prispeva k

izboljšanju uspešnosti evropskega upravljanja zračnega prometa. Analiziralo je
dosedanji napredek, ki je bil dosežen z uvedbo pilotnega skupnega projekta, tako v
zvezi z izložki, ki so bili dejansko uvedeni v resnično operativno okolje, kot tudi v zvezi z
izboljšanjem uspešnosti sistema upravljanja zračnega prometa. V ta namen je Sodišče
ocenilo, ali izvajanje pilotnega skupnega projekta poteka v skladu z zakonsko
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določenimi roki in ali so bile s sistemom spremljanja odkrite dejanske koristi zaradi
uspešnosti.

Uvedba poteka, vendar se povečuje tveganje zamud

62 V pilotnem skupnem projektu so določeni roki med letoma 2018 in 2026 za

popolno uvedbo vseh šestih funkcij v okviru projekta (glej tabelo 2 zgoraj). V vsakem
sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev so poleg roka za dokončanje opredeljeni
tudi pričakovani izložki posameznega izvedbenega projekta.

63 30 % komponent pilotnega skupnega projekta še ni bilo načrtovanih ali se

načrtujejo zdaj (glej okvir 7). V glavnem se nanašajo na funkcije 4, 5 in 6 upravljanja
zračnega prometa, pri katerih nekatere tehnologije, potrebne za izvedbo, še niso
pripravljene za uvedbo. V načrtu za obvladovanje tveganj programa uvedbe so bila ta
tveganja večkrat ugotovljena. To je deloma posledica pomanjkljive izdelanosti
potrebne tehnologije in konceptov, opisanih v odstavku 28, ki lahko negativno vpliva
na doseganje rokov pilotnega skupnega projekta.

35

Okvir 7
Izvajanje pilotnega skupnega projekta
Upravitelj uvedbe spremlja izvajanje pilotnega skupnega projekta. Zato zbira in objavlja
informacije o vrzelih na področju izvajanja.
Do julija 2018 je bil napredek pri uvedbi pilotnega skupnega projekta, merjen v enotah,
ki se tehnično imenujejo vrzeli pri izvajanju 37, naslednji:

Ni načrtovano: 145

13 %

Zaključeno: 271

23 %

Načrtovano: 194

17 %

1154
zemeljskih
vrzeli

Še poteka: 544

47 %

Vir:
Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov upravitelja uvedbe za projekt SESAR, Monitoring
View 2018

64 Pri nekaterih projektih, ki so se že začeli, prihaja do zamud pri izvajanju. Iz vzorca

Sodišča je razvidno, da so se pri treh od šestih dokončanih projektov pojavile zamude

37

Vrzel pri izvajanju je najmanjša enota dejavnosti izvajanja pilotnega skupnega projekta.
Opredeljena je s kombinacijo tehničnega/operativnega elementa (npr. družina programa
uvedbe) in geografskega elementa (npr. letališče ali država). Po potrebi se drugi element
nadomesti z deležnikom (npr. upravljavec omrežja) ali skupino deležnikov (npr. uporabniki
zračnega prostora). Zaradi zapletenosti zagotovitve natančnega odstotka ali stopnje
opremljenosti flote zrakoplovov, se zračne vrzeli ne merijo vse zadevne družine programa
uvedbe, o njih pa se poroča ločeno od spremljanja zemeljskih vrzeli.
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do 12 mesecev po prvotnem končnem datumu.38 Zahtevek upravitelja uvedbe agenciji
INEA za 12-mesečno podaljšanje datuma zaključka 18 projektov to potrjuje. 39

65 V okviru pilotnega skupnega projekta se je na podlagi razpisov iz let 2014, 2015 in
2016 začelo izvajati skupaj 299 izvedbenih projektov. V svojem poročilu o
spremljanju 40 iz junija 2018 je upravitelj uvedbe navedel, da je bilo od teh 299
zaključenih 72. Sodišče pa je za 24 od 72 projektov ugotovilo, da niso bili operativne
rešitve, ki bi bile že uvedene, temveč študije, podporni projekti ali projekti v zvezi z
varnostjo.

Pri uspešnem spremljanju uvedbe se pojavlja nekaj izzivov

66 Izvajanje projekta SESAR v zvezi z učinkom na uspešnost upravljanja zračnega

prometa mora spremljati Komisija s pomočjo upravitelja uvedbe. Obstajati morajo
dokazi, da so zaključeni izvedbeni projekti prispevali k izboljšanju uspešnosti
upravljanja zračnega prometa glede na pričakovanja, določena v osrednjem načrtu
upravljanja zračnega prometa, pilotnem skupnem projektu, analizi stroškov in koristi,
programu uvedbe in projektni vlogi.

67 Agencija INEA je odgovorna za spremljanje napredka vseh projektov, ki se

sofinancirajo iz IPE. Ker pa INEA nima jasnega mandata za spremljanje uspešnosti, se
namesto na rezultate osredotoča na izložke projektov.

68 Upravitelj uvedbe je odgovoren za spremljanje pilotnega skupnega projekta (glej
odstavek 12). Sodišče je v tem procesu ugotovilo več izzivov:

(a) operativni deležniki, ki uvajajo pilotni skupni projekt, redno obveščajo upravitelja
uvedbe o napredku pri izvajanju. Vendar se te informacije ne preverjajo
38

Do teh zamud je prišlo zaradi razpisnih postopkov, ki so trajali dlje, kot je bilo predvideno,
ali zaradi težav, ki so jih imeli izvajalci pri doseganju dogovorjenih rokov zaradi tehnične
kompleksnosti končnih izdelkov.
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Upravitelj uvedbe je novembra 2018 agenciji INEA predložil zahtevek, naj posebni sporazum
o dodelitvi nepovratnih sredstev za enega od sklopov razpisa iz leta 2015 spremeni tako, da
se za 12 mesecev podaljšanja trajanje 18 (35 %) od 51 izvedbenih projektov v sklopu, do
konca leta 2019.

40

Upravitelj uvedbe za projekt SESAR, DP Execution Progress Report, junij 2018. Število
začetih in dokončanih projektov se spreminja. Februarja 2019 je upravitelj uvedbe od 348
projektov, ki so se začeli izvajati, predstavil 105 zaključenih.
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neodvisno. Poleg tega so pogodbeno zavezani k zagotavljanju takšnih informacij
samo prejemniki nepovratnih sredstev EU, kar pomeni, da je celostno spremljanje
pilotnega skupnega projekta odvisno od prostovoljnega poročanja drugih; 41
(b) z merjenjem napredka pri izvajanju pilotnega skupnega projekta se pridobi
kvantitativni pregled (glej okvir 7), ki je prav tako osredotočen na uvedene izložke.
Samo po sebi se ne nanaša na zagotavljanje izboljšanja uspešnosti upravljanja
zračnega prometa za deležnike ali za omrežje kot celoto. Sodišče je ugotovilo, da v
vzorcu zaključenih projektov, ni dovolj izmerjenih dejanskih rezultatov na
področju uspešnosti; 42
(c) zanesljivo metodologijo za merjenje dejanskih rezultatov projektov upravitelj
uvedbe še razvija, tako kot tudi orodje za primerjavo rezultatov s prvotnimi
pričakovanji (analiza stroškov in koristi pilotnega skupnega projekta) in opis
prispevka projektov k doseganju ciljev v načrtih izvedbe.43 Ker teh orodij še ni, ni
zagotovila, da se pričakovane koristi, zlasti za uporabnike zračnega prostora,
uresničujejo.

69 Zaradi navedenih izzivov še vedno ni dovolj dokazov, s katerimi bi se prikazalo,

koliko se s pilotnim skupnim projektom in izvedbenimi projekti, ki jih financira EU,
prispeva k smotrnosti upravljanja zračnega prometa v dejanskem operativnem okolju.

41

V načrtu za obvladovanje tveganj programa uvedbe za leto 2018 je za izvajanje pilotnega
skupnega projekta izven okvirnega sporazuma o partnerstvu za uvedbo projekta SESAR
ugotovljeno, da pri njem obstaja visoka raven tveganja.

42

Med šestimi projekti v vzorcu je Sodišče odkrilo eno izjemo, pri kateri je bil izmerjeno
dejansko izboljšanje, čeprav ne v finančnem smislu.

43

Načrti izvedbe, ki so obvezni v skladu z uredbo o načrtu izvedbe za navigacijske službe
zračnega prometa (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 390/2013).
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Zaključki in priporočila
70 Zaradi razdrobljenega zagotavljanja storitev navigacijskih služb zračnega prometa

in potrebe po zagotoviti interoperabilnosti med letališči, izvajalci navigacijskih služb
zračnega prometa, uporabniki zračnega prostora in upravljavcem omrežja je EU začela
podpirati uvedbo novih tehnologij in operativnih postopkov za upravljanje zračnega
prometa. EU za obravnavo teh vprašanj od leta 2014 uporablja dva ključna
instrumenta: uredbo, v kateri je določena izvedba nekaterih usklajenih naložb (skupnih
projektov), in sredstva iz proračuna EU za njihovo podporo. Sodišče je s to revizijo
preučilo, ali so bili ti instrumenti utemeljeni, ali so se dobro izvajali in ali je bila z njimi
izboljšana uspešnost evropskega upravljanja zračnega prometa.

71 Prišlo je do zaključka, da je regulativna intervencija EU v obliki skupnih projektov
prinesla dodano vrednost, čeprav pri prvi izvedbi tega koncepta – pilotnem skupnem
projektu – ni bilo ustreznih določb o izvrševanju, vključene pa so bile tudi funkcije, ki
niso izpolnjevale potrebnih izbirnih meril. Sodišče je ugotovilo tudi, da je bilo
financiranje EU za podporo posodobitvi upravljanja zračnega prometa večinoma
nepotrebno in da so se pri upravljanju financiranja pojavljale pomanjkljivosti.

72 S konceptom skupnih projektov se spodbujajo usklajene naložbe. Vendar pa so

bile pri njegovi prvi izvedbi – pilotnem skupnem projektu – napačno vključene
nekatere funkcije, ki za to, da bi prinesle pričakovane koristi, bodisi niso dovolj izdelane
bodisi zanje ni potrebno, da jih sinhronizirano uvede več deležnikov. Koncept je bil
manj uspešen tudi zato, ker v primeru neskladnosti ni bilo kazni (glej odstavke 18
do 33).

Priporočilo 1 – Izboljšanje osredotočenosti skupnih projektov
Komisija naj izboljša osredotočenost skupnih projektov, in sicer tako, da pri izbiri
funkcij, ki naj se uvedejo usklajeno, določi natančnejša merila sinhronizacije in
dosledno uporablja merila za izdelanost. Zato je treba ustrezno pregledati pilotni
skupni projekt.
Časovni okvir za izvedbo: do konca leta 2021.
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Priporočilo 2 – Okrepitev uspešnosti skupnih projektov
Komisija naj pripravi predloge za okrepitev uspešnosti skupnih projektov tako, da
okrepi mehanizme izvrševanja, ki se zanje uporabljajo. To bi lahko na primer
vključevalo obvezen sistem prilagajanja pristojbin, ki bi se uporabljal tako za deležnike
na tleh kot tudi za deležnike v zraku. Ta je v skladu z uredbo o ureditvi pristojbin
trenutno prostovoljna. Takšno prilagajanje bi moralo zajemati zlasti ugodnejše
pristojbine za navigacijske storitve za tiste, ki skupne projekte uvedejo med prvimi.
Časovni okvir za izvedbo: do konca leta 2020.

73 Potreba po nepovratnih sredstvih za uvedbo iz IPE ni bila ustrezno dokazana,

zaradi česar so bili financirani projekti, ki bi bili izvedeni tudi brez podpore EU. Glede
na prvotno utemeljitev naj bi bila podpora EU potrebna za preprečitev finančnih izgub
zaradi uvedbe in težav pri dostopu do kapitala na finančnih trgih, vendar je bil vpliv teh
dveh dejavnikov omejen. Finančna sredstva EU so bila dodeljena predvsem deležnikom
na tleh, ki so se že bili odločili, da bodo izvedli takšne naložbe, in ki stroške prelagajo na
uporabnike zračnega prostora v okviru svojega rednega poslovanja. Tako se je
dogajalo, da so vlagatelji nepovratna sredstva prejeli za sredstva, hkrati pa so si stroške
naložb povrnili z zaračunavanjem pristojbin uporabnikom (glej odstavke 34 do 48).

Priporočilo 3 – Pregled finančne podpore EU za posodobitev
upravljanja zračnega prometa
Komisija naj bolje usmerja finančno podporo EU za posodobitev upravljanja zračnega
prometa:
(a) v sedanjem okviru (2014–2020) naj bo podpora v obliki nepovratnih sredstev
omejena na:
o

ohranjanje in spremljanje programa uvedbe, vključno z dejavnostmi
tehničnega usklajevanja,

o

zagotavljanje nadomestila deležnikom za morebitno nerentabilnost pri
uvedbi projektov, s katerimi se izvajajo izdelane in bistvene funkcije in za
katere je potrebna sinhronizirana udeležba več deležnikov;

Časovni okvir za izvedbo: veljavnost za razpise za zbiranje predlogov od leta 2019
naprej.
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(b) če se bo dolgoročno takšna uvedba še naprej financirala iz proračuna EU tudi po
izteku sedanjega finančnega okvira naj Komisija ustrezno določi cilje, ki naj bi se
dosegli s financiranjem, ter časovni okvir za njihovo dosego.
Časovni okvir za izvedbo: do konca leta 2021.

74 Zaradi dodatnih pomanjkljivosti pri dejanskem izvajanju programa financiranja se
je dodatno zmanjšala njegova uspešnost (glej odstavke 49 do 60):

(a) velik znesek sredstev je bil dodeljen v okviru razpisov v letih 2014 in 2015 brez
določitve in uporabe jasnih prioritet;
(b) kljub krovnemu cilju zagotavljanja usklajenih naložb so bili projekti, ki jih je
financirala EU, združeni v skupine glede na upravna merila, katerih cilj je bil
olajšati upravljanje nepovratnih sredstev, in ne glede na tehnične lastnosti;
(c) kljub temu, da projekte na koncu izbere Komisija, se na podlagi sedanjega
mehanizma za financiranje od nekaterih upravičencev, ki delujejo ko upravitelji
uvedbe, zahteva, da so vključeni v preverjanje lastnih vlog, zaradi česar lahko
vplivajo na dodelitev finančnih sredstev med upravičene projekte. Potencialno
navzkrižje interesov ni bilo dovolj ublaženo.

Priporočilo 4 – Pregled in formalizacija priprave in predložitve
vlog za financiranje
Komisija naj:
(a) pojasni, racionalizira in formalizira vloge in odgovornosti upravitelja uvedbe za
projekt SESAR pri pripravi in predložitvi vlog za financiranje, in sicer tako, da hkrati
zmanjša tudi potencialno nasprotje interesov;
Časovni okvir za izvedbo: do konca leta 2019.
(b) zagotovi, da bodo prihodnji razpisi za zbiranje predlogov vključevali zahtevo, da se
s predloženimi vlogami odraža in podpira tehnični vidik usklajevanja, kar je tudi
končni cilj skupnih projektov.
Časovni okvir za izvedbo: do konca leta 2021.

75 Zakonski roki za uvedbo pilotnega skupnega projekta so sicer različni (med letoma
2018 in 2026) in izvajanje večine projektov še poteka, vendar je Sodišče ugotovilo, da
je zaradi zamud pri izvajanju nekaterih projektov ogrožena skladnost z regulativnimi
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zahtevami, kar je deloma posledica tega, da pilotni skupni projekt vključuje tudi
funkcije, ki še niso dovolj izdelane. Poleg tega je dejansko izboljšanje uspešnosti
upravljanja zračnega prometa v operativnem okolju še treba dokazati (glej odstavke 61
do 69).

Priporočilo 5 – Zagotovitev ustreznega spremljanja izboljšanja
uspešnosti kot rezultata posodobitve upravljanja zračnega
prometa
Komisija naj:
(a) zagotovi, da se posodobitev upravljanja zračnega prometa ustrezno spremlja.
Izmeri naj se doseženo izboljšanje uspešnosti v primerjavi s prvotnimi pričakovanji
(analiza stroškov in koristi v okviru pilotnega skupnega projekta);
(b) kadar je primerno, zagotovi, da se v predlaganih ciljih v načrtih izvedbe
upoštevajo vse uresničene dejanske koristi, in s tem zagotovi tudi to, da jih bodo
deležni uporabniki zračnega prostora.
Časovni okvir za izvedbo: čim prej in najpozneje do naslednje določitve ciljev
(obdobje poročanja 4 za načrt izvedbe).

To poročilo je sprejel senat II, ki ga vodi članica Evropskega Računskega sodišča Iliana
Ivanova, v Luxembourgu na zasedanju 5. junija 2019.
Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner Lehne
Predsednik
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Priloge
Priloga I Program uvedbe
Kaj je program uvedbe?
Program uvedbe je dokument, v
katerem so podrobneje opisane
tehnične značilnosti in smernice,
potrebne za izvajanje skupnih
projektov, s čimer se spodbuja
udeležba operativnih deležnikov. V
skladu z zakonodajo 44 „[p]rogram
uvedbe zagotovi izčrpen in
strukturiran delovni načrt vseh
dejavnosti, potrebnih za izvajanje
tehnologij, postopkov in najboljših
praks, ki se zahtevajo za izvajanje
skupnih projektov.“

Slika 2 – Program uvedbe

Vir: Upravitelj uvedbe za projekt SESAR,
https://www.sesardeploymentmanager.eu/p
ublications/deployment-programme/

Kdo je odgovoren za pripravo programa uvedbe in kdo ga odobri?
Upravitelj uvedbe za projekt SESAR je odgovoren za pripravo, vzdrževanje in izvajanje
programa uvedbe, ki ga dobri Komisija.45 Od vzpostavitve programa decembra 2014 je
upravitelj uvedbe program posodobil vsaj enkrat letno.

Kdo je vabljen k posvetovanju pri pripravi programa uvedbe?
V zvezi z vsako različico programa uvedbe poteka postopek posvetovanja z
relevantnimi deležniki. V posvetovanju sodelujejo: operativni deležniki, ki so
pooblaščeni za uvedbo skupnih projektov, ne glede na to, ali so člani upravitelja
uvedbe ali ne; ključni institucionalni deležniki, s katerimi je upravitelj uvedbe podpisal
sporazume o sodelovanju, zlasti Skupno podjetje SESAR, Evropska obrambna agencija,
upravljavec omrežja, Evropska investicijska banka in EUROCAE. Postopek posvetovanja
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Člen 11.1 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 409/2013.

45

Člen 12.1 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 409/2013.
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poteka v več ciklusih, v katerih se pripombe, ki jih predložijo deležniki, evidentirajo,
nato pa nanje pa odgovarja upravitelj uvedbe, nazadnje pa se program sprejme.

Kakšna je granularnost programa uvedbe?
V pilotnem skupnem projekt je na visoki ravni (funkcije in podfunkcije) določeno, kaj je
treba uvesti ter kdo mora to storiti in kdaj. Zaradi zagotovite razumevanja operativnih
deležnikov in olajšanja njihovih naložb, ki so potrebne za uvedbo funkcij, določenih v
pilotnem skupnem projektu, je bil s programom uveden element dodatne
granularnosti: koncept družin. Družina pomeni sklop homogenih tehnoloških in
operativnih elementov, ki se uvedejo v opredeljenem geografskem obsegu in
časovnem okviru. V program uvedbe so za vsako družino vključene informacije o
njenem obsegu , udeleženih deležnikih, časovnem okviru za izvajanje, medsebojnih
odvisnostih z drugimi družinami in pričakovanimi izboljšavami na področju uspešnosti.
V različici programa uvedbe iz leta 2018 je opredeljenih 48 družin, ki so bile razdeljene
v tri skupine:
o

36 osnovnih družin. To so operativne in tehnološke izboljšave, ki so potrebne
na podlagi uredbe o pilotnem skupnem projektu in v njenem področju
uporabe,

o

sedem podpornih družin. Te vključujejo izvedbene dejavnosti, s katerimi naj
bi se izboljšala skupna uspešnost upravljanja zračnega prometa. Vendar ne
spadajo v področje uporabe pilotnega skupnega projekta,

o

pet dopolnilnih družin. Te so predpogoj za funkcije pilotnega skupnega
projekta, vendar niso sestavni del področja uporabe pilotnega skupnega
projekta.

Kako se program uporablja za opredelitev prioritet?
Program uvedbe vsebuje pristop k uvedbi, v katerem je opredeljeno, katere družine so
kratkoročno potrebne, da bi se dosegla pravočasna uvedba celotnega programa.
Upravitelj uvedbe spodbuja zadevne operativne deležnike, naj upoštevajo ta pristop in
svoje dejavnosti uvedbe usmerijo v skupine, ki štejejo za najnujnejše. Poleg tega se v
okviru razpisov IPE agencije INEA od leta 2016 prednost daje tistim projektnim
predlogom, s katerimi se podpira izvajanje nekaterih družin iz programa uvedbe.
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Kdo spremlja izvrševanje programa uvedbe?
Za spremljanje izvajanja programa uvedbe je odgovoren upravitelj uvedbe. Upravitelj
uvedbe vsako leto zbere informacije operativnih deležnikov, da bi ugotovil, katere
družine so že bile uvedene, katerih uvedba trenutno poteka, katere so načrtovane in
katere je treba še načrtovati. Deležniki navedejo tudi pričakovane datume zaključka za
posamezne družine. Na podlagi teh informacij upravitelj uvedbe količinsko opredeli
vrzeli pri izvajanju, ki se uporabljajo kot osnova za merjenje napredka pri izvajanju
pilotnega skupnega projekta.
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Kratice in okrajšave
AF: funkcija upravljanja zračnega prometa
ATM: upravljanje zračnega prometa
EUROCAE: Evropska organizacija za opremo civilnega letalstva
EUROCONTROL: Evropska organizacija za varnost zračne plovbe
ICAO: Mednarodna organizacija civilnega letalstva
INEA: Izvajalska agencija za inovacije in omrežja
IPE: Instrument za povezovanje Evrope
SDA: zavezništvo za uvedbo projekta SESAR
SESAR: raziskave o upravljanju zračnega prometa v okviru enotnega evropskega neba
TEN-T: vseevropsko prometno omrežje
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Glosar
Analiza stroškovne učinkovitosti: V splošnem kontekstu razpisov IPE za zbiranje
predlogov naj bi se z analizo stroškovne učinkovitosti opredelili projekti, s katerimi se
za dano raven izložkov (npr. skladnost z nekim standardom) doseže minimalna
trenutna neto vrednost stroškov. Upravitelj uvedbe je za projekte, povezane s pilotnim
skupnim projektom, pripravil analize stroškovne učinkovitosti, da bi prikazal, kakšno je
razmerje med stroški in koristmi kandidatnega projekta v primerjavi s z istim
razmerjem za pilotni skupni projekt kot celoto. Rezultat 1 pri analizi stroškovne
učinkovitosti pomeni, da je razmerje med stroški in koristmi tega projekta popolnoma
usklajeno s pričakovanji v okviru pilotnega skupnega projekta.
Eurocontrol: Evropska organizacija za varnost zračne plovbe je medvladna organizacija,
ustanovljena leta 1960 z namenom spodbujanja varnih, učinkovitih in okolju prijaznih
operacij zračnega prometa po celi Evropi. Poleg drugih vlog opravlja funkcije
upravljavca omrežja ter pomaga Komisiji in organu za oceno uspešnosti pri izvajanju
načrta izvedbe in ureditve pristojbin.
Funkcija upravljanja zračnega prometa: skupina operativnih funkcij ali storitev
upravljanja zračnega prometa, povezanih z upravljanjem trajektorije, zračnega
prostora in površine ali z izmenjavo informacij v okviru operativnih okolij zračnih poti,
terminalov, letališč ali mrež.
Instrument za povezovanje Evrope: Instrument financiranja, s katerim se zagotavlja
finančna pomoč EU vseevropskim omrežjem, da bi se podprli projekti skupnega
interesa v sektorjih prometne, telekomunikacijske in energetske infrastrukture ter
izkoristile potencialne sinergije med temi sektorji. V okviru instrumenta IPE se finančna
podpora za projekte zagotavlja z nepovratnimi sredstvi, pa tudi z inovativnimi
finančnimi instrumenti, kot so jamstva in projektne obveznice.
Interoperabilnost: niz funkcionalnih, tehničnih in operativnih lastnosti, ki jih morajo
imeti sistemi in komponente evropskega omrežja za upravljanje zračnega prometa ter
ki morajo biti zajeti v postopkih za njegovo delovanje, da se zagotovi, da omrežje
deluje varno, nemoteno in učinkovito. Interoperabilnost se doseže tako, da se
zagotovi, da so sistemi in komponente skladni z bistvenimi zahtevami.
Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa: vsak javni ali zasebni subjekt, ki izvaja
navigacijske službe zračnega prometa za splošni zračni promet.
Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA): evropska agencija, ki jo je 2014
ustanovila Evropska komisija za upravljanje tehničnega in finančnega izvajanja
nekaterih programov EU, med katerimi je tudi Instrument za povezovanje Evrope.
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Kontrola zračnega prometa: storitev za zagotavljanje varne razdalje med zrakoplovi in
vzdrževanje urejenega pretoka zračnega prometa.
Kontrolor zračnega prometa: oseba, pooblaščena za izvajanje kontrole zračnega
prometa.
Načrt izvedbe in ureditev pristojbin: v načrtu izvedbe so določene zavezujoče ciljne
vrednosti za izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa na ključnih področjih
izvajanja: varnost, okolje, zmogljivosti zračnega prostora in stroškovna učinkovitosti. Z
ureditvijo pristojbin so bila določena pravila za izračun cen na enoto, ki se zaračunajo
uporabnikom zračnega prostora za zagotavljanje storitev navigacijske službe zračnega
prometa.
Navigacijske službe zračnega prometa: službe zračnega prometa (zlasti kontrola
zračnega prometa), komunikacijske, navigacijske in nadzorne službe, meteorološke
službe in službe za letalske informacije.
Osrednji načrt upravljanja zračnega prometa v Evropi: Glavno orodje za načrtovanje, s
katerim se opredeljujejo prioritete za posodobitev upravljanja zračnega prometa,
kakor so se o njih dogovorili deležniki na področju upravljanja zračnega prometa.
Osrednji načrt se spreminja, z njim pa je določen okvir za razvojne dejavnosti, ki jih
izvaja skupno podjetje SESAR, tudi z vidika dejavnosti uvajanja, ki naj bi jih izvajali vsi
operativni deležniki.
Pilotni skupni projekt: prvi skupni projekt za podporo izvajanju osrednjega načrta za
upravljanje zračnega prometa v Evropi. V pilotnem skupnem projektu je opredeljenih 6
funkcij upravljanja zračnega prometa, sprejet pa je bil kot Izvedbena uredba Komisije
(ES) št. 716/2014.
Raziskave o upravljanju zračnega prometa v okviru enotnega evropskega neba
(SESAR): projekt, katerega cilj je izboljšanje uspešnosti upravljanja zračnega prometa s
posodobitvijo in uskladitvijo sistemov za upravljanje zračnega prometa z opredelitvijo,
razvojem, potrditvijo in uvedbo inovativnih tehnoloških in operativnih rešitev za
upravljanje zračnega prometa.
Skupni projekti: Uredbe EU o pooblastilu za pravočasno, usklajeno in sinhronizirano
uvedbo sklopa funkcij upravljanja zračnega prometa zaradi doseganja bistvenih
operativnih sprememb. V skupnih projektih so opredeljene funkcije upravljanja
zračnega prometa, ki so dosegle ustrezno stopnjo industrializacije in so zato dovolj
izdelane za izvajanje in za katere je potrebna sinhronizirana uvedba.
Skupno podjetje SESAR: javno-zasebno partnerstvo, ki je bilo ustanovljeno za
upravljanje dejavnosti v razvojni fazi projekta SESAR. Cilj Skupnega podjetja SESAR je

48
spodbujati posodobitev evropskega sistema za upravljanje zračnega prometa z
usklajevanjem in združevanjem vseh relevantnih prizadevanj na področju raziskav in
razvoja v EU. Skupno podjetje je odgovorno za izvajanje osrednjega načrta za
upravljanje zračnega prometa v Evropi.
Uporabniki zračnega prostora: upravljavci zrakoplovov, ki so lahko civilni (komercialne
letalske družbe in splošno letalstvo) ali vojaški.
Upravitelj uvedbe projekta SESAR: funkcija, ki je bila določena v Izvedbeni uredbi
Komisije (EU) št. 409/2013 in formalizirana v okvirnem sporazumu o partnerstvu.
Zajema v glavnem: pripravo,, predlaganje, vzdrževanje in izvajanje programa uvedbe,
povezovanje operativnih deležnikov, ki so potrebni za izvedbo skupnih projektov, ter
zagotavljanje učinkovite sinhronizacije in splošnega usklajevanja izvedbenih projektov
in z njimi povezanih naložb.
Upravljanje pretoka zračnega prometa: funkcija, uvedena za zagotavljanje varnega,
urejenega in hitrega pretoka zračnega prometa. Sestavljena je iz niza pravil in
postopkov, zasnovanih za doseganje optimalne uporabe razpoložljivih zmogljivosti
kontrole zračnega prometa in zagotavljanje, da je obseg prometa združljiv z
zmogljivostmi, ki so jih prijavili ustrezni izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa.
Upravljanje zračnega prometa: vse službe, ki se izvajajo v zraku in na tleh (službe
zračnega prometa, upravljanje zračnega prostora in upravljanje pretoka zračnega
prometa) in so potrebne za zagotavljanje varnega in učinkovitega premikanja
zrakoplovov v vseh fazah operacij.
Upravljavec omrežja: vloga, ki jo je leta 2011 uvedla Evropska komisija za izvrševanje
ključnih funkcij na nadnacionalni (omrežni) ravni: centralno upravljanje pretoka
zračnega prometa, usklajevanje uporabe omejenih virov in zasnova evropskega
omrežja rut. Vloga upravljavca omrežja je bila do konca leta 2019 dodeljena
organizaciji Eurocontrol.
Uvedba projekta SESAR: dejavnosti in procesi, povezani z industrializacijo in
izvajanjem funkcij upravljanja zračnega prometa, ki so opredeljeni v osrednjem načrtu
upravljanja zračnega prometa.
Zamuda pri upravljanju pretoka zračnega prometa na zračnih poteh: ključni kazalnik
smotrnosti za zmogljivost, ki meri povprečen čas (v minutah) zamude pri upravljanju
pretoka zračnega prometa na zračnih poteh na let, ki se lahko pripiše navigacijskim
službam zračnega prometa, in je izražen kot razlika med ocenjenim časom vzleta, za
katerega je upravljavec zrakoplova zaprosil v zadnjem oddanem načrtu leta, in
izračunanim časom vzleta, ki ga določi upravljavec omrežja.

49
Zavezništvo za uvedbo projekta SESAR Zavezništvo je bilo ustanovljeno kot konzorcij
deležnikov. V začetku ni imel pravnega statusa, zanj pa so veljale določbe okvirnega
sporazuma o partnerstvu in interni sporazum o sodelovanju. Januarja 2018 je
zavezništvo spremenilo svoj status in postalo neprofitno mednarodno združenje.
Zavezništvo je upravitelj uvedbe projekta SESAR za obdobje 2014–2020.
Zračni prostor prostih rut: določen zračni prostor, znotraj katerega lahko uporabniki
prosto načrtujejo pot med določeno vstopno in izstopno točko. Če je zračni prostor na
voljo, se lahko ruta načrtuje neposredno z ene točke na drugo ali preko vmesnih
(objavljenih ali neobjavljenih) točk na poti, ne glede na omrežje rut službe zračnega
prometa. Znotraj tega zračnega prostora se za lete še naprej opravlja kontrola
zračnega prometa.
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Odgovori Komisije

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=50455

Posebno poročilo

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=50505

51

Revizijska ekipa
Posebna poročila Evropskega računskega sodišča predstavljajo rezultate njegovih
revizij politik in programov EU ali tem v zvezi z upravljanjem na posameznih področjih
proračuna. Sodišče izbira in načrtuje revizijske naloge tako, da je njihov učinek kar
največji, in pri tem upošteva tveganje za smotrnost ali skladnost, višino ustreznih
prihodkov ali porabe, prihodnji razvoj ter politični in javni interes.
To revizijo smotrnosti poslovanja je opravil revizijski senat II – Naložbe v kohezijo, rast
in vključevanje, ki ga vodi članica Evropskega računskega sodišča Iliana Ivanova.
Revizijo je vodil član Evropskega računskega sodišča George Pufan, pri njej pa so
sodelovali vodja njegovega kabineta Patrick Weldon in ataše v njegovem kabinetu
Mircea Radulescu, vodilni upravni uslužbenec Pietro Puricella, vodja naloge
Afonso Malheiro ter revizorji Luis de la Fuente Layos, Romuald Kayibanda,
David Boothby in Maria Pia Brizzi.

Od leve proti desni: Patrick Weldon, Luis De La Fuente Layos, Romuald Kayibanda,
Pietro Puricella, Afonso Malheiro, Maria Pia Brizzi, George Pufan, Mircea Radulescu

Sodišče je s to revizijo pregledalo intervencijo EU v uvajalni
fazi projekta SESAR, ki je tehnološki steber pobude EU za
enotno evropsko nebo. Cilj projekta SESAR je uskladiti in
posodobiti upravljanje zračnega prometa po vsej Evropi.
Sodišče je na splošno prišlo do zaključka, da ima regulativna
intervencija EU v obliki skupnih projektov dodano vrednost,
toda ugotovilo je tudi, da je bilo financiranje EU v podporo
posodobitvi upravljanja zračnega prometa večinoma
nepotrebno in da so se pri upravljanju financiranja
pojavljale nekatere pomanjkljivosti. Sodišče daje Evropski
komisiji več priporočil, ki naj bi pripomogla k izboljšanju
njene podpore posodobitvi upravljanja zračnega prometa.
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