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Auditorii examinează programul de modernizare 
a managementului traficului aerian european 
Curtea de Conturi Europeană efectuează un audit cu privire la faza de desfășurare din cadrul 
SESAR, programul de modernizare tehnologică a managementului traficului aerian în UE. În 
cadrul auditului, se va analiza dacă desfășurarea programului este bine gestionată și dacă aceasta 
contribuie la inițiativa privind cerul unic european (sau „inițiativa SES” – Single European Sky).  

Obiectivul inițiativei SES este de a ameliora performanța managementului traficului aerian 
european, transferând către un cadru al UE responsabilități din diferite domenii care țineau 
anterior de practicile interguvernamentale. Inițiativa a stabilit progresiv un set de norme 
aplicabile la nivelul de ansamblu al UE, la care se adaugă programul SESAR și o serie de 
stimulente financiare. 

„Transportul aerian este o componentă esențială a pieței unice a UE. Cu toate acestea, 
managementul traficului aerian în Europa este asigurat într-un cadru fragmentat din punct de 
vedere tehnologic. Această situație se traduce prin costuri mai mari, prin întârzieri mai 
importante și prin efecte negative asupra mediului”, a declarat domnul George Pufan, membrul 
Curții de Conturi Europene responsabil de acest audit. 

Curtea va examina nevoia și concepția de la baza intervenției UE în faza de desfășurare a SESAR, 
precum și gestionarea fondurilor UE alocate pentru această fază și măsura în care câștigurile de 
performanță se concretizează efectiv. Auditul va include vizite la proiecte finanțate de UE în 
Germania, Grecia, Franța, Lituania și Polonia. 

Publicarea raportului special este prevăzută pentru primăvara anului 2019. 

Notă către editori 

În noiembrie 2017, Curtea de Conturi Europeană a publicat Raportul special nr. 18/2017 („Cerul 
unic european: o schimbare de cultură, dar nu un veritabil cer unic”), care a acoperit o serie de 
instrumente normative referitoare la SES, precum și faza de concepție și faza de dezvoltare din 
cadrul proiectului SESAR. Faza de desfășurare a fost exclusă în mod deliberat din sfera acestui 
audit, deoarece ea a debutat oficial abia în 2014. Această fază, care beneficiază de o finanțare de 
2,5 miliarde de euro din bugetul UE, poate face acum obiectul unui audit. 

 


