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Οι ελεγκτές της ΕΕ εξετάζουν τη χρήση
νέων τεχνολογιών απεικόνισης για την
παρακολούθηση της ΚΓΠ
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο με σκοπό να αξιολογήσει πώς
χρησιμοποιεί η ΕΕ τις νέες τεχνολογίες απεικόνισης για να παρακολουθεί την εφαρμογή της
κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Ειδικότερα, οι ελεγκτές πρόκειται να εξετάσουν τη στήριξη
που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και τις πρακτικές που εφαρμόζουν κράτη μέλη.
Θα εξετάσουν επίσης τις προκλήσεις που ανακύπτουν και εμποδίζουν την ταχύτερη και
εκτενέστερη ανάπτυξη των νέων αυτών τεχνολογιών.
Τα κράτη μέλη διενεργούν ετησίως περί τους 900 000 επιτόπιους ελέγχους με αντικείμενο τις
γεωργικές ενισχύσεις που χορηγεί η ΕΕ. Ο έλεγχοι αυτοί, βέβαια, καλύπτουν μόνον το 5 %
περίπου των αιτούντων ενίσχυση. Προσφέροντας μια εναλλακτική λύση, οι νέες τεχνολογίες
απεικόνισης μπορούν να παρέχουν λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με τις πραγματικές
γεωργικές δραστηριότητες των γεωργών και τη συμμόρφωσή τους με την ΚΓΠ.
Οι ελεγκτές δημοσιεύουν δελτίο ελέγχου σχετικά με τις νέες τεχνολογίες απεικόνισης για την
παρακολούθηση της γεωργίας. Τα δελτία ελέγχου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ελεγκτικά
έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφόρησης για
όσους ενδιαφέρονται για την πολιτική ή τα προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο του
ελέγχου.
Με τη χρήση νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση αναμένεται επίσης να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητα των μελλοντικών μέτρων της ΚΓΠ για το περιβάλλον και το κλίμα. Επίσης,
με τον τρόπο αυτό προσφέρεται η δυνατότητα μείωσης του κόστους των ελέγχων που
διενεργούνται στα κράτη μέλη, και αύξησης του πλήθους των ελεγχόμενων δικαιούχων.
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Εδώ και περίπου δύο χρόνια, το δορυφορικό πρόγραμμα «Copernicus Sentinel» της ΕΕ
προσφέρει δωρεάν εικόνες υψηλής ανάλυσης. Τα δεδομένα που παρέχει μπορούν να
διευκολύνουν ελέγχους, μεταξύ άλλων της γεωργικής δραστηριότητας που επιτελείται σε
αγροτεμάχια, της ταξινόμησης των καλλιεργειών, ή διαφόρων περιοχών οικολογικής εστίασης. Η
Επιτροπή και τα κράτη μέλη προωθούν και άλλα έργα, μεταξύ αυτών τη φωτογράφηση με
γεωσήμανση, τη χρήση δρόνων και άλλες λύσεις παρακολούθησης της γης. Όλα αυτά τα έργα
προσφέρουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της ΚΓΠ κατά τρόπο διεξοδικό, οικονομικά
αποδοτικό και αποτελεσματικό.
Στο πλαίσιο του ελέγχου θα αξιολογηθεί κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη
λαμβάνουν μέτρα για την εκμετάλλευση του δυναμικού των νέων τεχνολογιών απεικόνισης,
προς υποστήριξη της παρακολούθησης της ΚΓΠ. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές θα εξετάσουν κατά
πόσον:
o

η Επιτροπή ενθαρρύνει την ευρεία χρήση των τεχνολογιών αυτών,

o

τα κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για την ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών.

Στο πλαίσιο του ελέγχου θα λάβουν επίσης χώρα ενημερωτικές επισκέψεις σε τέσσερα
κράτη μέλη που έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν δορυφορικές εικόνες για την παρακολούθηση
της ΚΓΠ: στο Βέλγιο, στη Δανία, στην Ιταλία και στην Ισπανία.

Σημείωμα προς τους συντάκτες
Η σχετική έκθεση ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί στις αρχές του 2020.
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