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Auditoři prověřují program modernizace uspořádání 
letového provozu v Evropě 
Evropský účetní dvůr provádí audit zavádění programu SESAR – technologického modernizačního 
programu pro uspořádání letového provozu v EU. Při auditu se bude zkoumat, zda je zavádění 
dobře řízeno a zda přispěje k provádění iniciativy jednotné evropské nebe (SES).  

Cílem této iniciativy je zlepšit výkonnost uspořádání letového provozu v Evropě tím, že se v řadě 
oblastí přesune odpovědnost z mezivládní praxe do rámce EU. V rámci iniciativy postupně vznikl 
soubor pravidel na úrovni EU; je navázána na program SESAR a podporována finančními 
pobídkami. 

„Letecká doprava představuje zásadní složku jednotného trhu EU. Uspořádání letového provozu 
v Evropě však bylo realizováno v technologicky nesourodém prostředí. To vedlo k vyšším 
nákladům a větším zpožděním a také k negativnímu dopadu na životní prostředí“, uvedl George 
Pufan, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tento audit. 

Auditoři budou přezkoumávat potřebu a koncepci opatření EU v zaváděcí fázi programu SESAR, 
dále řízení finančních prostředků přidělených na tento program a také to, do jaké míry přispívá 
k lepší výkonnosti. Navštíví projekty financované EU v Německu, Řecku, Francii, Litvě a Polsku. 

Zveřejnění této zvláštní zprávy je plánováno na jaro 2019. 

Poznámka pro redaktory 

V listopadu 2017 zveřejnil Evropský účetní dvůr zvláštní zprávu č. 18/2017 („Jednotné evropské 
nebe: změnila se kultura, avšak nebe jednotné není“), která se zaměřila na celou řadu regulačních 
nástrojů iniciativy SES a na definiční a vývojovou fázi projektu SESAR. Audit záměrně vynechal 
poslední, zaváděcí fázi, neboť ta byla formálně zahájena až v roce 2014. Nyní lze již provést 
kontrolu i této fáze, na niž bylo z rozpočtu EU vyčleněno 2,5 miliardy EUR. 

 


