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Audítori preskúmajú program modernizácie európskeho 
manažmentu letovej prevádzky 
Európsky dvor audítorov vykonáva audit zavádzania SESAR, programu technologickej 
modernizácie pre manažment letovej prevádzky v EÚ. V rámci auditu sa preskúma, či je jeho 
zavádzanie dobre riadené a či prispeje k iniciatíve jednotného európskeho neba (SES).  

Cieľom SES je zlepšiť výkonnosť európskeho manažmentu letovej prevádzky presunutím 
zodpovedností v niekoľkých oblastiach z medzivládnej úrovne na úroveň EÚ. V rámci tejto 
iniciatívy sa postupne stanovil súbor pravidiel platných v celej EÚ, spojených so SESAR 
a podporovaných finančnými iniciatívami. 

„Letecká doprava je dôležitou súčasťou vnútorného trhu EÚ. Manažment letovej prevádzky 
v Európe sa však zabezpečuje v technologicky roztrieštenom prostredí. To viedlo k vyšším 
nákladom a oneskoreniam, ako aj k negatívnym vplyvom na životné prostredie”, povedal George 
Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. 

Audítori preskúmajú potrebu a návrh pomoci EÚ vo fáze zavádzania programu SESAR, riadenie 
financovania EÚ, ktoré bolo naň vyčlenené, a do akej miery sa skutočne dosahuje lepšia 
výkonnosť. Navštívia projekty financované EÚ v Nemecku, Grécku, vo Francúzsku, v Litve 
a Poľsku. 

Uverejnenie osobitnej správy je naplánované na jar 2019. 

Poznámka pre redaktorov 

V novembri 2017 Európsky dvor audítorov uverejnil osobitnú správu č. 18/2017 („Jednotné 
európske nebo: zmena kultúry, nebo však nie je jednotné”), ktorá sa týkala niekoľkých 
regulačných nástrojov SES, ako aj fázy definovania a fázy vývoja projektu SESAR. Z auditu bola 
zámerne vyradená posledná fáza – zavádzanie – pretože oficiálne začala až v roku 2014. Teraz je 
reálne pokryť túto fázu, ktorá je z rozpočtu EÚ podporená sumou 2,5 mld. EUR. 

 


