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Οι ελεγκτές εξετάζουν το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της 
διαχείρισης της ευρωπαϊκής εναέριας κυκλοφορίας 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο με αντικείμενο την εφαρμογή του SESAR, του 
προγράμματος τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην ΕΕ. 
Με τον έλεγχο θα διερευνηθεί κατά πόσον είναι ορθή η διαχείριση της εφαρμογής αυτής και κατά 
πόσον θα βοηθήσει την πρωτοβουλία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (ΕΕΟ).  

Στόχος της πρωτοβουλίας ΕΕΟ είναι η βελτίωση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην 
Ευρώπη, με τη μεταβίβαση μιας σειράς αρμοδιοτήτων από τις διακυβερνητικές πρακτικές σε ένα 
ενωσιακό πλαίσιο. Η πρωτοβουλία καθιέρωσε με τον καιρό ένα σύνολο κοινών για όλη την ΕΕ 
κανόνων, συνδυαζόμενων με το SESAR και υποστηριζόμενων από οικονομικά κίνητρα. 

«Οι αερομεταφορές συνιστούν καθοριστικής σημασίας συνιστώσα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. 
Εντούτοις, η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη ασκείται σε ένα τεχνολογικά 
κατακερματισμένο περιβάλλον. Η κατάσταση αυτή έχει ως συνέπεια υψηλότερο κόστος και 
καθυστερήσεις, καθώς και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον», δήλωσε ο George Pufan, Μέλος 
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο. 

Οι ελεγκτές θα εξετάσουν την αναγκαιότητα και τον σχεδιασμό της παρέμβασης της ΕΕ κατά το 
στάδιο εφαρμογής του SESAR, τη διαχείριση της χρηματοδότησης που διαθέτει η ΕΕ και το κατά 
πόσον υπάρχουν πράγματι βελτιώσεις στις επιδόσεις. Θα επισκεφθούν έργα που χρηματοδοτούνται 
από την ΕΕ στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στη Λιθουανία και στην Πολωνία. 

Η σχετική έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί την άνοιξη του 2019. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Τον Νοέμβριο του 2017, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε την ειδική έκθεση 
αριθ. 18/2017 («Ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός: η νοοτροπία έχει αλλάξει, αλλά ο ουρανός δεν είναι 
ενιαίος»), η οποία αναφερόταν σε ορισμένα ρυθμιστικά μέσα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΕΕΟ, 
καθώς και στα στάδια καθορισμού και ανάπτυξης του σχεδίου SESAR. Ο έλεγχος αυτός σκοπίμως 
δεν αναφερόταν στο τελευταίο στάδιο, την εφαρμογή, διότι αυτή άρχισε τυπικά μόλις το 2014. 
Ενδείκνυται πλέον να καλυφθεί και αυτό το στάδιο, που υποστηρίζεται με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

 


