
BG 

 

 

Пресслужба на ЕСП 
Mark Rogerson – Говорител Т: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Служител в пресслужбата Т: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Съобщение за пресата 
Люксембург, 24 април 2018 г. 

 
 

Сметната палата проверява програмата за 
модернизация на системата на ЕС за управление на 
въздушното движение 
Европейската сметна палата е в процес на извършване на одит на фазата на разгръщане на 
SESAR — програмата за технологична модернизация на управлението на въздушното 
движение в ЕС. При одита ще бъде проверено дали фазата на разгръщане се управлява 
добре, както и дали тя ще допринесе за успеха на инициативата „Единно европейско небе“ 
(ЕЕН).  

Целта на ЕЕН е да подобри ефективността на управлението на въздушното движение, като 
прехвърли отговорността в редица области от междуправителствено ниво към рамката на 
ЕС. Инициативата постепенно е установила набор от общи за целия ЕС правила, съчетани 
с проекта SESAR и подкрепени с финансови стимули. 

„Въздушният транспорт е важен елемент от вътрешния пазар на ЕС. Управлението на 
въздушният транспорт в Европа обаче става в технологически фрагментиран 
контекст. Това е довело до по-високи разходи и закъснения и до отрицателно 
въздействие за околната среда,“ заяви Джордже Пуфан, членът на ЕСП, отговарящ за 
доклада. 

Одиторите ще проверят нуждите и модела на интервенцията от страна на ЕС през фазата на 
разгръщане на SESAR, управлението на отпуснатото им финансиране от ЕС и степента на 
действително постигане на подобрения във функционирането. Те ще посетят проекти, 
финансирани от ЕС в Германия, Гърция, Франция, Литва и Полша. 

Очаква се специалният доклад да бъде публикуван през пролетта на 2019 г. 

Бележки към редакторите 

През ноември 2017 г. Европейската сметна палата публикува Специален доклад № 18/2017 
(„Единно европейско небе“ – променена култура, но не и единно небе“), който обхвана 
редица регулаторни инструменти за ЕЕН, както и фазите на дефиниране и развитие на 
проекта SESAR. Този одит нарочно не включи последния етап — фазата на разгръщане — 
защото той стартира официално едва през 2014 г. Сега е възможно да се обхване и тази 
фаза, която получава подкрепа от бюджета на ЕС в размер на 2,5 млрд. евро. 

 


