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Revisorer granskar programmet för modernisering av 
europeisk flygledningstjänst 
Europeiska revisionsrätten genomför en granskning av införandefasen av Sesar, programmet för 
teknisk modernisering av flygledningstjänsten i EU. Vid granskningen kommer man att undersöka 
om införandet förvaltas på ett bra sätt och om det bidrar till initiativet om ett gemensamt 
europeiskt luftrum.  

Syftet med initiativet om ett europeiskt luftrum är att förbättra flygledningstjänstens kvalitet 
genom att flytta ett antal ansvarsområden från mellanstatlig nivå till EU-nivå. Genom initiativet 
har EU-övergripande regler gradvis inrättats, med koppling till Sesar och med stöd av ekonomiska 
incitament. 

”Flygtrafiken är en viktig del av EU:s inre marknad. Men flygledningstjänsten i Europa har 
tillhandahållits i en tekniskt fragmenterad miljö. Det har resulterat i såväl högre kostnader och 
förseningar som en negativ inverkan på miljön”, säger George Pufan, den ledamot av 
revisionsrätten som ansvarar för revisionen. 

Revisorerna ska granska behovet och utformningen av EU:s insatser i samband med 
införandefasen av Sesar, förvaltningen av de EU-medel som tilldelats programmet och i vilken 
utsträckning effektivitetsvinster faktiskt uppnås. De kommer att besöka EU-finansierade projekt i 
Tyskland, Grekland, Frankrike, Litauen och Polen. 

Den särskilda rapporten ska enligt planerna offentliggöras våren 2019. 

Meddelande till redaktörer 

I november 2017 offentliggjorde Europeiska revisionsrätten sin särskilda rapport nr 18/2017 
Gemensamt europeiskt luftrum: en förändrad kultur men inte ett gemensamt luftrum, som 
behandlade ett antal rättsliga instrument för initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum 
och Sesar-projektets utformnings- och utvecklingsfaser. Vid den revisionen utelämnade man 
avsiktligen den sista fasen – införandefasen – eftersom den formellt inleddes först 2014. Nu är 
det dags att granska införandefasen, som stöds med 2,5 miljarder euro från EU:s budget. 

 


