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Revizorji preučujejo program modernizacije upravljanja 
evropskega zračnega prometa 
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo uvajanja programa SESAR, ki je program za tehnološko 
modernizacijo upravljanja zračnega prometa v EU. Pri reviziji se preučuje, ali je upravljanje 
uvajanja programa dobro in ali bo pozitivno prispevalo k pobudi za enotno evropsko nebo.  

Cilj pobude za enotno evropsko nebo je izboljšati smotrnost upravljanja evropskega zračnega 
prometa tako, da se odgovornost za več področij prenese z medvladne ravni v okvir EU. V okviru 
pobude je bil postopoma uveden sklop pravil za vso EU skupaj s programom SESAR in 
zagotovljene finančne spodbude. 

„Zračni promet je bistvena sestavina enotnega trga EU. Toda upravljanje zračnega prometa v 
Evropi poteka v tehnološko razdrobljenem okolju, kar povzroča višje stroške in zamude ter 
negativno vpliva na okolje,“ je izjavil član Evropskega računskega sodišča George Pufan, ki je 
pristojen za revizijo. 

Revizorji bodo pregledali potrebe in zasnovo posegov EU v fazi uvajanja programa SESAR in 
upravljanje sredstev EU, dodeljenih zanj, ter preverili, koliko se je dejansko povečala smotrnost. 
Obiskali bodo projekte, financirane iz sredstev EU, v Nemčiji, Grčiji, Franciji, Litvi in na Poljskem. 

Načrtovano je, da bo posebno poročilo objavljeno spomladi leta 2019. 

Pojasnila za urednike 

Novembra 2017 je Evropsko računsko sodišče objavilo posebno poročilo št. 18/2017 – Enotno 
evropsko nebo: spremenjena kultura, ne pa tudi enotno nebo, v katerem je obravnavanih več 
regulatornih instrumentov za enotno evropsko nebo ter opredelitev in razvojne faze projekta 
SESAR. V revizijo namenoma ni bila vključena zadnja faza, uvajanje, ker se je uradno začela šele 
leta 2014. Zdaj pa je revizija te faze, za katero je bilo iz proračuna EU namenjenih 
2,5 milijarde EUR, izvedljiva. 

 


